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PENSAMENTO DA SEMANA

COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

À la votre ! 
L’entracte de 
Tariquet sera 

peut-être en SAQ cet 
automne à 24 $ : me-
thode charmat de char-
donnay et de chenin, 
juste assez vif pour 
convenir avec nos 
huîtres du Québec !

Estudo internacional alerta para o impacto
das alterações climáticas na reciclagem
de detritos vegetais em ribeiros

O eventual desaparecimento dos pequenos ani-
mais que vivem associados às areias, pedras e 
plantas aquáticas dos ribeiros, em resultado 

de alterações ambientais induzidas pelas atividades 
humanas ou alterações climáticas, terá um grande 
impacto na decomposição das folhadas, com efeitos 
nos ciclos dos nutrientes e do carbono. 

O alerta é de um estudo internacional, no qual par-
ticipou Verónica Ferreira, investigadora do Centro de 
Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 
(FCTUC), que avaliou os efeitos dos invertebrados na 
decomposição de detritos vegetais em ribeiros a nível 
global.

Neste estudo, publicado na Biological Reviews, 
uma equipa de 13 investigadores de 7 países, lide-
rada por Kay Yue e Fuzhong Wu (Fujian Normal 
University, China), efetuou uma meta-análise para 
avaliar quais os fatores que controlam o papel dos 
invertebrados no processo de decomposição de 
detritos vegetais em ribeiros. A técnica utilizada – 
meta-análise – permite a «integração de evidência 
científica publicada para abordar questões a larga 
escala e até mesmo novas questões que ainda não 
tenham sido abordadas empiricamente», explica 
Verónica Ferreira. Foram considerados 141 estu-
dos que cumpriam critérios específicos, que con-
tribuíram com 2707 observações em ribeiros não 
poluídos distribuídos principalmente pela Améri-
ca do Norte, América do Sul, Europa, Ásia Oriental 
e Oceânia.

Sobre a importância de estudar estes processos, 
a investigadora da FCTUC realça que os ribeiros, 
que constituem a maioria das linhas de água numa 
bacia hidrográfica, «recebem grande quantida-
de de detritos vegetais produzidos pela vegetação 
circundante e são estes detritos que vão sustentar 
em grande parte as cadeias alimentares nestes ecos-
sistemas e também a jusante, incluindo grandes rios e 
zonas costeiras». A decomposição de detritos vegetais, 
prossegue, é assim um «processo fundamental em ribei-
ros porque sustenta as cadeias alimentares aquáticas e é 
parte integrante dos ciclos de nutrientes e de carbono a 
nível global. É especialmente importante compreender 
quem são os organismos intervenientes neste processo 
e como é que estes organismos reagem a alterações am-
bientais, porque alterações na decomposição de detritos 
vegetais têm implicações nas cadeias alimentares e nos 
ciclos de nutrientes e de carbono».

Neste estudo, verificou-se que, a nível global, a presen-
ça de invertebrados estimula a decomposição de folha-
das em média em 74%, sendo o efeito mais forte quanto 

maior a densidade, biomassa e diversidade de inverte-
brados. Este resultado sugere que o eventual desapare-
cimento dos invertebrados dos ribeiros, em resultado 
de alterações ambientais induzidas pelas atividades hu-
manas ou alterações climáticas, terá um grande impac-
to na decomposição das folhadas, com efeitos nos ciclos 
dos nutrientes e do carbono. 

Mas a maior surpresa para os investigadores foi o fac-
to de verificarem que o papel dos invertebrados na de-
composição de folhadas é maior na fase inicial do que 
nas fases intermédias ou avançadas do processo de de-
composição, ao contrário do que se pensava até agora. 
«Isto é surpreendente porque tem sido demonstrado 
que os invertebrados trituradores preferem consumir 
folhada que já foi colonizada pelos decompositores mi-
crobianos que enriquecem a folhada em nutrientes e a 
tornam mais palatável. No entanto, o maior papel dos 

invertebrados durante a fase inicial do processo sugere 
que os invertebrados podem estar menos dependentes 
da pré-colonização microbiana da folhada do que se 
pensava», afirma Verónica Ferreira.

O estudo mostrou ainda que, à escala global, «carate-
rísticas ambientais, como acidez da água, concentração 
de oxigénio e temperatura, e caraterísticas da folha são 
igualmente importantes para regular o papel dos inver-
tebrados na decomposição».

Face aos resultados obtidos, os investigadores desta-
cam a importância de se considerar os invertebrados 
em modelos globais de decomposição de detritos vege-
tais em ribeiros, para melhor descrever e antecipar os 
fluxos de carbono a nível global.

CRISTINA PINTO
Assessora de Imprensa - Universidade de Coimbra -
Faculdade de Ciências e Tecnologia
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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

A Que Ponto Extremo Chega 0 Disparate,
A Bajulice, A Insensatez E A Grã Parolice 

BRASILINO GODINHO
cronista

INCRÍVEL! 
Mas acaba de ser publicado em 

sítios da Internet, pela CNN Por-
tugal.

Transcrevo: 
«CNN Portugal 28 min· 
Dia histórico para Portugal. 
Mário Ferreira é oficialmente o primeiro português a 

chegar ao espaço. A aventura na cápsula New Shepard 
durou 10 minutos, o suficiente para admirar a escuri-
dão no Espaço.»

À laia de comentário, escrevo: 

Simplesmente, ridículo! Parvoinho!
Mas conhecendo os usos e costumes que vigoram no 

patamar cimeiro da República de Portugal, devo ad-
mitir: 

- Que pelo "feito heroico" da viagem turística no Es-
paço e num próximo dia, Mário Ferreira, beneficiando 
de solícita proposta da CNN, será condecorado pelo 
presidente Marcelo, em vistosa, colorida e mediática 
cerimónia a ter lugar no salão dos actos solenes do Pa-
lácio de Belém; o qual, estará devidamente engalanado 
e iluminado na fachada principal. Pois que o palácio 
será palco de um "acontecimento histórico" - como 
disso dará nota publicitária a prestimosa CNN Portu-
gal.

MY SIRGIC

O Sistema de Recolha e Ges-
tão de Informação Cadas-
tral, mais conhecido por 

SIRGIC entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2022 na 
Região Autónoma dos Açores, de forma a se proce-
der à identificação da titularidade e limites geográ-
ficos das propriedades existentes, tendo por finali-
dade o apoio de decisões políticas e de planeamento 
e gestão do uso e ocupação do território. 

Passou a ser obrigatório apresentar o SIRGIC no 
momento de apresentar a registo a aquisição de um 
imóvel, a não ser quando estamos perante a aquisi-
ção de imóveis no âmbito de processos executivos ou 
de processos de insolvência e de prédios que estejam 
inscritos na matriz cadastral, como é o caso dos pré-
dios rústicos situados na ilha de São Miguel, sitos aos 
concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Lagoa 
e Vila Franca do Campo, nos termos da norma ínsita 
no nº 2 do artigo 19.º da Lei n.º 78/2017, de 17 de 
agosto. 

A plataforma SIRGIC permite-nos identificar a ti-
tularidade, os limites geográficos e onde se localizam 
os prédios rústicos, urbanos e mistos na Região Au-
tónoma dos Açores e agrega a informação registral, 
matricial e georreferenciada dos prédios e obriga ao 
promotor ou o seu representante a ter chave móvel 
digital para efetuar a sua autenticação.

Após o promotor submeter o processo com a in-
formação e documentação, o mesmo fica em fase de 
analise, aguardando que o departamento do Gover-
no Regional competente, nomeadamente a Direção 
Regional do Ordenamento do Território e dos Re-
cursos Hídricos, valide e poderão surgir três resulta-
dos: validado, validado com reserva ou não validado, 

sendo que para efeitos de registos apenas é aceite as 
duas primeiras decisões.

A maior dificuldade deste registo prende-se com a 
delimitação do prédio no território, e ainda agrava 
no caso em que os titulares dos prédios são cidadãos 
não residentes e os prédios chegarem à sua titulari-
dade por herança, desconhecendo a localização das 
propriedades da família.

A RGG é validada quando cumpra todas as espe-
cificações técnicas e sejam submetidos todos os ele-
mentos solicitados na plataforma, é validada com 
reserva sempre que exista sobreposição de polígonos 
e estiver em falta elementos exigidos no âmbito da 
declaração de titularidade, e é não validado quan-
do conflitue com bens de domínio público ou falta 
algum documento necessário para a sua validação, 
conforme artigo 11º do Decreto Legislativo Regional 
nº25/2020/Ade 14/10/2020.

A identificação e localização dos limites das suas 
propriedades, no âmbito do procedimento de Repre-
sentação Gráfica Georreferenciada (RGG), é gratuita 
até 31 de dezembro de 2023, nos termos previstos no 
artigo 16º do referido diploma.

A informação resultante da RGG do prédio que seja 
validada assume a natureza de cadastro predial e, no 
que se refere à área e à localização geográfica do pré-
dio, releva para efeitos de natureza cadastral.

A informação resultante da RGG considera-se vali-
dada por todos os proprietários confiantes quando o 
promotor junte a declaração de aceitação de todos os 
proprietários dos prédios confinantes.

Com a entrada em vigor do Sistema de Recolha e 
Gestão de Informação Cadastral passou a ser possí-
vel a identificação da estrutura fundiária e da titula-
ridade dos prédios rústicos, urbanos e mistos, a sua 
representação gráfica georreferenciada e o acesso a 
uma plataforma eletrónica de informação cadastral, 
que poderia ser apelidada de MY SIRGIC.

FELIZ ANIVERSÁRIO
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Alexandre Gaudêncio Destaca 
Investimentos Na Vila De Rabo De Peixe
O presidente da Câmara Municipal da Ribeira 

Grande, Alexandre Gaudêncio, presidiu à 
cerimónia de inauguração de um armazém 

para depósito de algas, localizado no Porto de Pescas 
de Rabo de Peixe, e ao lançamento de uma aplicação 
móvel, que pretende atrair mais turistas àquela vila 
piscatória.

Na sessão, o autarca destacou os investimentos que 
têm sido feitos para colocar a Vila de Rabo de Peixe e o 
concelho da Ribeira Grande no mapa turístico da ilha 
de São Miguel.

“Cada vez mais temos que passar uma imagem po-
sitiva da nossa terra. Estes investimentos devem ser 
valorizados porque irão permitir dar dignidade à 
atividade da apanha de algas, no que diz respeito ao 
armazém, e atrair turistas, dando a conhecer as mais 
valias de Rabo de Peixe através de uma aplicação para 
telemóveis”, afirmou Alexandre Gaudêncio durante a 
sua intervenção na cerimónia de inauguração.

As obras do armazém foram levadas a cabo pela Coo-
perativa Aqua e pelo Clube Naval de Rabo de Peixe, 
num investimento total de cerca de 300 mil euros. 
Estas foram cofinanciadas por fundos comunitários 
do Mar 2020 e apoiadas financeiramente pela Câma-
ra Municipal da Ribeira Grande, num valor de 25 mil 
euros. 

O armazém irá ficar contíguo à sede do clube naval, 
tendo como objetivo a oferta de um espaço de arma-
zenagem para as algas com condições para os seus 

produtores, sobretudo para que estes não tenham de 
armazenar as algas nas suas moradias, o que muitas 
vezes trazia algum desconforto nas suas habitações. 

A aplicação móvel tem como objetivo dar a conhecer, 
in loco, as várias atividades da vila piscatória, fazendo 
com que os utilizadores tenham de percorrer as várias 
localizações definidas na aplicação, terminando o ro-

teiro com uma degustação de produtos locais, que po-
derão ser apreciados no novo quiosque localizado no 
exterior do Clube Naval de Rabo de Peixe.

Marcaram também presença na cerimónia o presi-
dente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime 
Vieira, a vereadora, Cátia Sousa, o presidente da Coo-
perativa Aqua e do Clube Naval de Rabo de Peixe, 
Rúben Farias e representantes da Lotaçor e do projeto 
Mar 2020. 
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CRÓNICA DO VERÃO

Malhar feijão
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

Quando em agosto de 1969 
foi aberto ao tráfego civil 
no Aeroporto de Nordela, o 

verão deixou de ser o mesmo para os meus lados, por-
quanto as idas à prainha de Santana deixaram de ter o 
mesmo encanto, sem o barulho dos pequenos aviões 
da SATA, que deixou de sobrevoar os céus da minha 
terra natal. Depois de um bom banho de mar, o ritual 
era subir a montanha de areia, única nos Açores, e ir 
até à aviação para ver o embarque e desembarque dos 
passageiros que demandavam a nossa ilha, provindos 
de muitas paragens, via ilha de Gonçalo Velho.

Os novos tempos não apagam, contudo, a bonita his-
tória do antigo aeródromo de Santana, que importa 
referenciar para as novas gerações, que foi o primeiro 
aeroporto da ilha de S. Miguel e localizado em Rabo de 
Peixe, sendo aquele espaço ermo, escolhido e improvi-
sado para uma pista de aviação, a fim de dar apoio aos 
aliados, numa guerra sangrenta que, felizmente, pou-
pou a vida de muitos dos nossos compatriotas.

Nestes dias solarengos, um passeio a pé pelos espa-
ços daquele antigo aeródromo, que serviu inicialmente 
como base militar de apoio à II Guerra Mundial, ou seja 
entre 1939 a 1945, e fora então designado de Base Aé-
rea nº 4, poderá constituir-se num trilho histórico que 
avivará a memória dos usos dos terrenos agrícolas que 
foram à força retirados da sua prática rural, cujos pro-
prietários viram-se, de um momento para o outro, sem 
o ganha-pão para o sustento familiar.

Ao passar pela antiga torre de controlo ou pela sala de 
embarque ou mesmos pelos hangares, onde dormita-
vam as aeronaves, vem de imediato à memória a histó-
ria que os nossos pais nos contaram acerca dos primór-
dios do aeródromo de Santana, que finda a II Grande 
Guerra Mundial, em 1946 foi transformado em aero-
porto civil, com 2 pistas de aterragem, arrelvadas com 
respetivamente 1500 e 100 metros de comprimento e 
assim S. Miguel passou a ter a sua porta de entrada pelo 
ar, o que viria a suceder até 1969.

Neste improvisado trilho, fiz o percurso sem apon-
tamentos, mas relembrei-me que em 21 de Agosto de 
1941 foi fundada por alguns ilustres micaelenses a “So-
ciedade Açoriana de Estudos Aéreos”, a fim de obter a 
autorização do governo português para a exploração 
das ligações aéreas entre as ilhas e Lisboa.  Contudo, só 
no dia 15 de Julho de 1947, foi inaugurado o 1º voo co-
mercial da SATA. 

No trajeto veio-me à lembrança outro marco que ficou 
para a história e diz respeito à ocorrência registada pelas 
dez horas, do dia 5 de Agosto de 1948, com o primeiro 
contratempo da aviação civil, em que a aeronave "Açor" 
falhou na descolagem de São Miguel para Santa Maria, 
despenhando-se no mar. Os dois tripulantes e os qua-
tro passageiros pereceram, e a carga foi perdida. Foi um 
grande revés para a aviação e um acidente que perdura 
na memória dos mais antigos, como uma calamidade 
que então foi acolhida.

Entretanto, regista-se uma nova fase de exploração aé-
rea com a chegada a 23 de Maio de 1948, de 2 aviões 
DH 104 DOVE, que iniciaram a sua operação a 1 de 
Agosto daquele ano, com a capacidade de 9 passagei-

ros cada e com 700 kilos de carga. Em 21 de Agosto de 
1963, a frota da SATA foi aumentada com a aquisição 
de 1 GOUGLAS DC3, com capacidade para 26 lugares.

Nos céus de Rabo de Peixe cruzavam-se até então os 
aviões da SATA, num vai e vem que se tornara familiar, 
e que faziam as ligações desta ilha para Lisboa, como 
para outras bandas. A minha terra que se considerava 
no centro do mundo de um momento para o outro, um 
vazio preencheu os terrenos que ficaram sem uso du-
rante vários anos.

Hoje em dia, percebe-se que muitos não sabem e ou-
tros já se esqueceram, que no lugar de Santana, da Vila 
de Rabo de Peixe funcionou, durante largos anos, o úni-
co aeroporto existente da Ilha de S. Miguel. No suposto 
trilho deveria ter encontrado uma placa a fazer a lem-

brança deste facto histórico, mas infelizmente eu não a 
encontrei. O aeródromo de Santana, depreciativamente 
apelidado então de “aerovacas”, dado que as suas pistas 
de aterragem eram arrelvadas, deixou um legado à avia-
ção açoriana e portuguesa que não pode ser esquecida.

Há precisamente 53 anos, estávamos em Agosto de 
1969, enquanto se festejava em Ponta Delgada a aber-
tura do novo aeroporto, a população de Rabo de Peixe 
despedia-se com pesar do seu aeródromo, desaparecen-
do um espaço de grandes potencialidades para o desen-
volvimento do Concelho da Ribeira Grande e que tan-
tos e relevantes serviços prestou à aviação militar e civil. 
Estamos em pleno verão e é altura de malhar o feijão, 
prática que ainda teimo em usar, mesmo que os aviões 
tenham desaparecido dos céus da minha terra.

CHROME RECEBEU UMA DAS MAIS ESPERADAS ATUALIZAÇÕES
A Google lançou uma nova atualização para o navegador Chrome que oferece aos utilizadores a capacidade de ativarem o tema escuro, uma 
funcionalidade que torna mais fácil “ler à noite ou com pouca iluminação e para poupar energia”. Conta o site 9to5google que a atualização Chro-
meOS 104 tem uma opção que permite ao navegador alternar automaticamente entre tema claro e escuro dependendo da hora do dia - encon-
trando até fundos de ecrã semelhantes para fazer esta transição.
Notar que a atualização está a ser lançada gradualmente, pelo que terá esta opção à disposição muito em breve.
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Entendimento Político e Patriótico 

Em artigo anterior sugeri criar o 
Quociente de Inteligência Po-
lítica, QIP, e defini inteligência 

utilizando os conhecimentos que ad-
quiri na Ciência da Computação da 
Universidade Federal de São Carlos e 
no mestrado no INPE na disciplina de 
Inteligência Artificial. 

Inteligência é a capacidade de resolver 
problemas, que depende do conheci-
mento já adquirido, da velocidade do 
raciocínio, da experiência, e das técnicas 
de análise e raciocínio. Ou seja, depende 
um pouco do cérebro e muito do conhe-
cimento e treinamento. Platão percebeu 
isso e escreveu muitos livros para trei-
nar o raciocínio. 

Dessa forma, a inteligência políti-
ca depende muito de conhecimentos 
profundos de cidadania e estado. Com 
baixo QIP, vemos muitos políticos não 
desonestos a agir contra os interesses 
do Brasil. E muitos fazem pior, utilizam 
indevidamente Deus e a religião, de-
monstrando também entender pouco 
de teologia. 

Curiosamente, muito antes da Revo-
lução Francesa, o cristianismo já esta-
belecia a igualdade entre todos os seres 
humanos, não havendo diferença entre 
judeu e grego, nem entre escravo e livre, 
homem e mulher (Gal 3, 26-28). Que o 
direito individual deveria ser exercito 

para o bem da comunidade: trabalhe 
seriamente por realizar o bem, para ter 
com que socorrer os necessitados (Ef 
4,28). E o dever era explícito: quem não 

quiser trabalhar, não tem o direito de 
comer (2 Ts 3,10). 

A ignorância de alguns políticos é tão 
grande que defendem o assassinato de 
bandidos, não entendem Jesus, são mais 
ultrapassados que os povos do Antigo 
Testamento que seguiam o Código de 
Hamurabi (de 1.772 a.C.) que já proibia 
esses assassinatos, essa vingança brutal. 

Pessoas com esse tipo de baixo quo-
ciente, eu já conhecia desde quando era 
criança no final dos anos 1.960, mas nes-

tes últimos anos, fiquei surpreso com a 
quantidade de políticos e militares tão 
pouco inteligentes. Agradeço a Deus 
pelo Brasil não entrar em uma guerra, 
seríamos massacrados. Agora entendo 

porque nós no INPE recusávamos os 
equipamentos fabricados pelo mesmo 
fornecedor de mísseis da Aeronáutica. 
Eu ficava com pena dos pilotos brasilei-
ros em confiar em mísseis que, acredito, 
não funcionariam na hora H. 

Generais que pensavam que o Nordes-
te Brasileiro estava no hemisfério norte, 
que confundia Manaus do Amazonas 
com Macapá do Amapá, militar que 
cria ser a mesma coisa bomba atômica e 
bomba radiológica, que não entendiam 
de guerra bacteriológica e que deixaram 
um vírus espalhar pelo Brasil e matar 
certamente mais de 700 mil cidadãos, a 
maioria, produtivos. 

Militares que deveriam ser os mais 
patriotas da nação, mas que, por igno-
rância gigantesca, trouxeram a morte 
estúpida e cruel, a destruição da mata 
que torna esta nação aquosa, a carestia, 
a usura, a espoliação pelo Imposto de 
Renda injusto, o desemprego e a fome. 
Por isso tudo, além do QIP, precisamos 
do CIP, Cociente de Inteligência Patrió-
tica. 

Cansei de ver gente que se acredita pa-
triota, mas defende ideias que prejudi-
cam muito o país, especialmente milita-
res que se reformam com menos de 40 
anos, ou seja, mama no erário, mas acu-
sa banqueiros de mamarem no governo. 

MARIO EUGENIO SATURNO
(cientecfan.blogspot.com)

CARICATURA DA SEMANA
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CARNEIRO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Confie em si e no 
seu poder de atração. Você merece ser feliz. Saúde: Tente 
relaxar, anda com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja 

prudente na forma como gere as suas finanças. 
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem sonhava 
há algum tempo poderá surgir inesperadamente. Aprenda a 
escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: O seu 

nível de cansaço encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais 
horas. Dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá surgir 
uma proposta há muito aguardada. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa 
Crueldade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com calma 
e compreensão. Saúde: Momento estável, aproveite para 
descansar. Dinheiro: Período pouco propício para investimentos 

em grandes proporções. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Os seus familiares podem sentir a sua falta, 
dê-lhes mais atenção. Saúde: Poderá ter alguns problemas 
relacionados com os ouvidos. Dinheiro: Fase equilibrada, sem 

alterações de maior neste campo. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: A sua vida afetiva beneficiará com a sua 
postura mais sensível e expressiva. Saúde: Nada o preocupará. 
Dinheiro: Não gaste dinheiro em bens desnecessários. 

Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM: Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de 
maturidade sentimental. Perdoe-se a si próprio! Saúde: Não se 
medique, procure um médico. Dinheiro: Se quer entrar num novo 

projeto, esta será uma boa altura. Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa 
Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: 
Não fique desatento ao que se passa à sua volta. A força 
do Bem transforma a vida! Saúde: Sentir-se-á em forma e 

sem preocupações. Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, 
quem sabe proteger-se das emoções negativas aprende a 
construir um futuro risonho! Saúde: Não cometa excessos 

alimentares. Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair 
empréstimos. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Mundo, que significa 
Fertilidade. Amor: Esclareça as situações conflituosas 
recorrendo ao diálogo. Uma personalidade forte sabe ser 
suave e leve como uma pena! Saúde: Cuidado para que possa 

evitar gripes e constipações. Dinheiro: Neste campo nada o afetará. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Aproveite esta semana para estar mais 
tempo com o seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante 
nesta área. Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! 

O sucesso espera por si! Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: Para que a sua relação permaneça 
estável, confie mais no seu amor. Saúde: Evite comer doces 
para não prejudicar o seu organismo. Dinheiro: Poderá investir 

mais seriamente num projeto, se for esse o seu desejo. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIXES: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Não sofra por antecipação, 
porque assim não viverá as alegrias e felicidades de cada 
momento que passa. Dedique mais tempo à vida familiar e 

social. Saúde: Consulte o médico para fazer um check-up. Dinheiro: 
Não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro mais tarde. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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CRÓNICA

Como Papel Mata-Borrão

Qual reação em cadeia, 
prossegue o desenrolar 
da fantástica saga dos 

abusos sexuais por parte de membros da Igreja 
Católica Romana em Portugal, sejam sacerdo-
tes ou leigos. Ainda assim, quase tudo o que 
tem vindo a ser noticiado parece estar desti-
nado a saldar-se em nada. Invariavelmente, 
aponta-se o tempo já passado para explicar 
um tal desfecho, colocando completamente 
de lado o facto de não terem sido reportados 
às autoridades judiciárias os factos revelados 
junto da hierarquia religiosa correspondente. 

Quase se fica sem perceber o que era devido e o 
que o não era. Pode mesmo pensar-se que a pró-
pria legislação em vigor, e em momentos diver-
sos, garantia a certos cidadãos a ausência de de-
veres que impunha à generalidade dos restantes.

Este verdadeiro mecanismo mata-borrão mos-
tra o fantástico potencial que sempre se poderia 
ter estimado como estando presente no seio da 
sociedade sacerdotal portuguesa. 

Uma realidade cabalmente ligada ao modo 
direto como a nossa comunidade humana se 
constituiu num dos três pilares essenciais do 
funcionamento do regime constitucional da II 
República.

Apesar de quanto se está hoje a conhecer, te-
nho para mim que 
quase tudo isto dará 
em nada: nem conde-
nações, nem indemni-
zações. Parece que em 
certo caso a família da 
vítima terá negociado 
o seu silêncio a troco 
de dinheiro...! 

Enfim, sobra a satis-
fação de se assistir à 
abertura desta fantás-
tica caixa negra, em-
bora com um sabor 
avinagrado, porque 
quase tudo deverá vir 
a dar em nada.

Foi com perplexida-
de que ontem pude 
escutar as palavras de 
certo religioso, num 
dos nossos canais tele-
visivos, mostrando-se 
triste por assistir a al-
guma perda de sereni-
dade neste domínio... 

Será que este nosso 
concidadão ainda se 
não deu conta do pa-
pel da grande comu-
nicação social, que só 
mostra serenidade por 
defeito, como agora se 
pôde ver com o que vai 
chegando dos nossos 
jornalistas na Ucrânia 

em face do recente relatório da Amnistia Inter-
nacional? 

Parece que também estes nossos concidadãos 
nunca ali deram por nada do ora reportado pela 
Amnistia Internacional. 

No fundo, à luz da ideia ontem expendida por 
aquele religioso, o que este relatório terá vindo 
fazer foi abalar a serenidade que os nossos jor-
nalistas na Ucrânia foram pondo na sua obser-
vação direta dos acontecimentos: 

tal como ao longo da II República, também 
na Ucrânia nunca viram nada do ora reportado 
pela Amnistia Internacional. Enfim, as coisas 
são como são.

E já agora: teremos todo o tempo do mundo 
para poder operar comparações com o tão bada-
lado caso dos Ballets Rose, que os oposicionistas 
do Estado Novo constantemente trouxeram na 
ponta da língua. E aqui há um dado essencial a 
ter em conta: com a exceção de um político do 
tempo, houve uma boa vastidão de condenações, 
que também atingiram concidadãos da melhor 
cepa social. 

E agora? 

O que pensa o leitor que virá a dar-se? 

É que hoje nós temos a democracia, ao passo 
que no antigamente tínhamos a tal terrífica di-
tadura. 

Portanto, no que se irá saldar este magno pro-
blema, certamente marcado por uma dimensão 
já facilmente imaginável? 

HÉLIO BERNARDO LOPES
heliobernardolopes@gmail.com
Jornalista em Portugal
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

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

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos
ao serviço
dos nossos 

leitores, 
clientes e 

à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

RECEITA DA SEMANA

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

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

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

INGREDIENTES: 
1 frango para churrasco
1 c. de sobremesa sal
8 dente alho
50 g manjericão fresco
1 limão
600g batata para cozer
4 c. de sopa azeite
80 g espinafre
300 g alface iceberg
500 g meloa
150 g rebentos de feijão mungo
1 c. de sobremesa vinagre balsâmico

Frango com alho e manjericão

MODO DE PREPARO: 
1-Esfregue o frango com uma colher de sobremesa de sal e, com os dedos, 
desprenda cuidadosamente a pele da carne.
2-Esmague bem os dentes de alho, tire-lhes a pele e introduza-os sob a pele do 
frango. Faça o mesmo a um punhado de folhas de manjericão.
3-Coloque o frango num tabuleiro, com a pele virada para cima, e cubra-o com 
o limão cortado em rodelas finas. Deixe marinar no frigorífico de um dia para 
o outro. 
4-Prepare as brasas. Coza as batatas em água temperada com uma colher de 
café de sal e, assim que estiverem cozidas, escorra-as bem. Espalhe-as dentro de um pano e pressione de modo a esmagá-las 
levemente. Reserve. 
5-Retire as rodelas de limão e ponha o frango a assar numa grelha sobre as brasas, virando-o de vez em quando.
6-Passados 30 minutos deite duas colheres de sopa de azeite numa frigideira larga e coloque-a sobre a grelha ao lado do frango.
7-Deixe o azeite aquecer bem, introduza as batatas cozidas e aloure-as de ambos os lados, enquanto acaba de cozinhar o frango.
8-Misture os espinafres com as folhas de alface iceberg, lavadas e ripadas, a meloa, limpa de sementes e cortada em bolas, com 
uma colher própria para o efeito, e os rebentos de feijão mungo.
9-Na altura de servir, tempere a alface com o restante azeite misturado com o vinagre balsâmico e 1 colher de café de sal.
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PEQUENOS ANÚNCIOS

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

Nora: 450-628-5472

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

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

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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

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

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

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

EMPREGOSEMPREGOS

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

Atriz Olivia Newton-John, estrela
de “Grease”, morre aos 73 anos
A atriz e cantora australiana Olivia Newton-

-John, estrela de filmes como “Grease” e 
“Xanadu”, sucesso nos anos 1970 e 1980, 

morreu na manhã desta segunda-feira (8) em seu 
rancho no sul da Califórnia. Ela tinha 73 anos.

“Olivia tem sido um símbolo de triunfos e esperan-
ça por mais de 30 anos compartilhando sua jornada 
com o câncer de mama. Sua ins-
piração de cura e experiência 
pioneira com plantas medicinais 
continua com o Olivia Newton-
-John Foundation Fund, dedica-
do à pesquisa de plantas medici-
nais e câncer. A família pede que 
qualquer doação seja feita em 
sua memória para a @onjfoun-
dation”, escreveu seu marido, 
John Easterling, em comunicado 
na conta oficial do Instagram da 
atriz.

A cantora revelou em setembro 
de 2018 que estava tratando um 
câncer na base da coluna. Foi seu 
terceiro diagnóstico de câncer, 
após ataques de câncer de mama 
no início dos anos 1990 e em 
2017.

"Dame Olivia Newton-John (73) passed away peace-
fully at her Ranch in Southern California this morning, 
surrounded by family and friends. We ask that everyone 
please respect the family’s privacy during this very diffi-
cult time. Olivia has been a symbol of triumphs and hope 
for over 30 years sharing her journey with breast cancer. 
Her healing inspiration and pioneering experience with 

plant medicine continues with the 
Olivia Newton-John Foundation 
Fund, dedicated to researching 
plant medicine and cancer. In lieu 
of flowers, the family asks that any 
donations be made in her memory 
to the @onjfoundation
Olivia is survived by her husband 

John Easterling; daughter Chloe 
Lattanzi; sister Sarah Newton-
-John; brother Toby Newton-John; 
nieces and nephews Tottie, Fiona 
and Brett Goldsmith; Emerson, 
Charlie, Zac, Jeremy, Randall, and 
Pierz Newton-John; Jude Newton-
-Stock, Layla Lee; Kira and Tasha 
Edelstein; and Brin and Valerie 
Hall. - via John Easterling, hus-
band, Olivia Newton-John"



10 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 11 AOÛT, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 11TH OF AUGUST 2022

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Tottenham 3 1 1 0 0
2-Newcastle 3 1 1 0 0
3-Man. City 3 1 1 0 0
4-Bournemouth 3 1 1 0 0
5-Arsenal 3 1 1 0 0
6-Leeds United 3 1 1 0 0
7-B&H Albion 3 1 1 0 0
8-Chelsea 3 1 1 0 0
9-Brentford 1 1 0 1 0
10-Liverpool 1 1 0 1 0
11-Leicester City 1 1 0 1 0
12-Fulham 1 1 0 1 0
13-Man. United 0 1 0 0 1
14-Wolverhampton 0 1 0 0 1
15-Everton 0 1 0 0 1
16-Aston Villa 0 1 0 0 1
17-West Ham 0 1 0 0 1
18-N, Forest 0 1 0 0 1
19-Crystal Palace 0 1 0 0 1
20-Southampton 0 1 0 0 1

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
0-Atalanta 0 0 0 0 0
0-Bologna 0 0 0 0 0
0-Cremonese 0 0 0 0 0
0-Empoli 0 0 0 0 0
0-Fiorentina 0 0 0 0 0
0-Hellas Verona 0 0 0 0 0
0-Internazionale 0 0 0 0 0
0-Juventus 0 0 0 0 0
0-Lazio 0 0 0 0 0
0-Lecce 0 0 0 0 0
0-Milan 0 0 0 0 0
0-Monza 0 0 0 0 0
0-Napoli 0 0 0 0 0
0-Roma 0 0 0 0 0
0-Salernitana 0 0 0 0 0
0-Sampdoria 0 0 0 0 0
0-Sassuolo 0 0 0 0 0
0-Spezia 0 0 0 0 0
0-Torino 0 0 0 0 0
0-Udinese 0 0 0 0 0

 P J V E D
1-Paris SG 3 1 1 0 0
2-Marseille 3 1 1 0 0
3-Lille 3 1 1 0 0
4-Lens 3 1 1 0 0
5-Montpellier 3 1 1 0 0
6-Monaco 3 1 1 0 0
7-Lyon 3 1 1 0 0
8-Lorient 3 1 1 0 0
9-Toulouse 1 1 0 1 0
10-Nice 1 1 0 1 0
11-Angers 1 1 0 1 0
12-Nantes 1 1 0 1 0
13-Brest 0 1 0 0 1
14-Troyes 0 1 0 0 1
15-Strasbourg 0 1 0 0 1
16-AC Ajaccio 0 1 0 0 1
17-Rennes 0 1 0 0 1
18-Auxerre 0 1 0 0 1
19-Stade de Reims 0 1 0 0 1
20-Clermont 0 1 0 0 1

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-B. München 3 1 1 0 0
2-SC Freiburg 3 1 1 0 0
3-FC Köln 3 1 1 0 0
4-FC Union Berlin 3 1 1 0 0
5-B. M´gladbach 3 1 1 0 0
6-Mainz 3 1 1 0 0
7-B. Dortmund 3 1 1 0 0
8-Wolfsburg 1 1 0 1 0
9-Werder Bremen 1 1 0 1 0
10-Stuttgart 1 1 0 1 0
11-RB Leipzig 1 1 0 1 0
12-VfL Bochum 0 1 0 0 1
13-B. Leverkusen 0 1 0 0 1
14-Schalke 04 0 1 0 0 1
15-Hertha BSC 0 1 0 0 1
16-Hoffenheim 0 1 0 0 1
17-FC Augsburg 0 1 0 0 1
18-E. Frankfurt 0 1 0 0 1

Alemanha
Bundesliga

 P J V E D
0-Almería 0 0 0 0 0
0-Athletic 0 0 0 0 0
0-Atlético Madrid 0 0 0 0 0
0-Barcelona 0 0 0 0 0
0-Cádiz 0 0 0 0 0
0-Celta de Vigo 0 0 0 0 0
0-Elche 0 0 0 0 0
0-Espanyol 0 0 0 0 0
0-Getafe 0 0 0 0 0
0-Girona 0 0 0 0 0
0-Mallorca 0 0 0 0 0
0-Osasuna 0 0 0 0 0
0-Rayo Vallecano 0 0 0 0 0
0-Real Betis 0 0 0 0 0
0-Real Madrid 0 0 0 0 0
0-Real Sociedad 0 0 0 0 0
0-Sevilla 0 0 0 0 0
0-Valencia 0 0 0 0 0
0-Valladolid 0 0 0 0 0
0-Villarreal 0 0 0 0 0

Espanha
Liga Santander

DESPORTO
SP. BRAGA  3-3  SPORTING

Guerreiros resgatam três 
desvantagens em jogo mesmo de cartaz
Era, à partida, o jogo de cartaz da jornada de 

arranque do campeonato. Não defraudou as 
expetativas, essencialmente na primeira parte 

e na reta final. Sp. Braga e Sporting gladiaram-se pe-
los primeiros três pontos da época na pedreira num 
embate com seis golos. Em vantagem por três vezes, 
O Sporting viu os guerreiros resgatar a igualdade 
por três ocasiões. Ao fim de contas sobra um ponto 
para cada lado.

Boa propaganda ao futebol português. Bons momen-
tos de futebol, incerteza no resultado até ao final – ape-
nas foi selado aos 88 minutos – e um ambiente de jogo 
grande proporcionado pelos quase 18 mil espectado-
res presentes na pedreira. Os dois conjuntos subiram 
ao relvado de forma desinibida, dispostos a jogar taco 
a taco e, sobretudo, com alegria. Daí que em apenas 
45 minutos se tenha assistido a quatro golos, dois para 
cada lado, e duas desvantagens anuladas pelo Sp. Bra-
ga.

Com dois reforços no onze – Morita e Trincão – a 
equipa de Alvalade pareceu sempre mais segura e  
mais natural nos seus processos, com Matheus Nunes 
a ser o epicentro do futebol leonino. O médio desblo-
queou por duas vezes o jogo com as suas ações. Pri-
meiro abriu caminho para Porro servir Pote para o 

primeiro do encontro, logo aos nove minutos. Depois 
passeou-se pelo setor intermediário, ganhando espaço 
para cruzar para o golo de primeira de Nuno Santos.

Nesta índole, nunca baixando os braços, o Sp. Braga 
com três reforços na primeira equipa de Artur Jorge – 
Victor Gomez, Niakité e Banza – foi mais reativo. So-
bressaiu em determinadas fases do jogo e, por duas ve-
zes, anulou as vantagens construídas pelos leões com 
dois golos de duas caras novas.

Primeiro foi Banza a marcar, apenas cinco minutos 
após o primeiro golo do Sporting. Ricardo Horta es-
tava em posição de remate, mas fez o passe, e já em 
queda o avançado francês atirou com convicção para 
o empate. A mesma convicção com que Niakité, outro 
reforço, correspondeu de cabeça a um livre cobrado 

para a área de André Horta, nos descontos da primeira 
metade.

O intervalo trouxe contenção. Após 45 minutos de 
futebol puro, por vezes despreocupado, a segunda me-
tade jogou-se com mais cautelas, com mais medo de 
por em causa o resultado e, ao fim ao cabo, com menos 
espetacularidade. Espetacularidade que ficou reserva-
da para a reta final do encontro com as peças introdu-
zidas a partir dos bancos.

Rochinha fabricou o terceiro golo dos leões, ofere-
cendo-o a Marcus Edwards. O inglês respondeu afir-
mativamente e correspondeu com o terceiro golo do 

Sporting a sete minutos dos noventa, pensando-se que 
estaria aí a chave para o triunfo.

Mas, com uma alma enorme, o Sp. Braga teve forças 
para mais uma vez desfazer a desvantagem. A receita? 
Saiu também do banco. Djaló embalou pela esquerda 
fugindo a Esgaio, servindo Abel Ruiz de forma atrasa-
da para o espanhol restabelecer a igualdade, desta feita 
a três bolas.

Empate com muito mais sabor para os arsenalistas, 
que acabam por conquistar um ponto depois de por 
três vezes terem de correr atrás do prejuízo. Claudicou 
o Sporting, saindo da pedreira com o sabor inverso. 
Teve por três vezes o triunfo à mercê, mas não teve 
competência para o segurar. Do ponto que sobra para 
cada lado, sobra também a certeza que na pedreira 
jogou-se um jogo, mesmo, de cartaz.
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1-FC Porto 3 1 1 0 0 5 1
2-Benfica 3 1 1 0 0 4 0
3-Estoril Praia 3 1 1 0 0 2 0
4-Vitória SC 3 1 1 0 0 1 0
5-Boavista 3 1 1 0 0 1 0
6-Gil Vicente 3 1 1 0 0 1 0
7-FC Vizela 3 1 1 0 0 1 0
8-Sporting 1 1 0 1 0 3 3
9-SC Braga 1 1 0 1 0 3 3
10-Santa Clara 1 1 0 1 0 0 0
11-Casa Pia 1 1 0 1 0 0 0
12-Portimonense 0 1 0 0 1 0 1
13-Rio Ave 0 1 0 0 1 0 1
14-GD Chaves 0 1 0 0 1 0 1
15-Paços de Ferreira 0 1 0 0 1 0 1
16-FC Famalicão 0 1 0 0 1 0 2
17-Marítimo 0 1 0 0 1 1 5
18-FC Arouca 0 1 0 0 1 0 4

 PTS  J V E    D GM   GS

1ª JORNADA

1-UD Oliveirense 3 1 1 0 0 3 1
2-Trofense 3 1 1 0 0 3 2
3-Farense 3 1 1 0 0 2 1
4-SC Covilhã 3 1 1 0 0 1 0
5-CD Tondela 3 1 1 0 0 1 0
6-Moreirense 3 1 1 0 0 1 0
7-Académico de Viseu 1 1 0 1 0 1 1
8-Est. Amadora 1 1 0 1 0 1 1
9-Benfica B 1 1 0 1 0 1 1
10-Feirense 1 1 0 1 0 1 1
11-FC Penafiel 1 1 0 1 0 0 0
12-Leixões 0 1 0 1 0 0 0
13-B SAD 0 1 0 0 1 2 3
14-Torreense 0 1 0 0 1 1 2
15-Nacional 0 1 0 0 1 0 1
16-FC Porto B 0 1 0 0 1 0 1
17-Vilafranquense 0 1 0 0 1 0 1
18-CD Mafra 0 1 0 0 1 1 3

     PTS  J V  E  D GM GS

05/08 Benfica 4-0 FC Arouca
06/08 Rio Ave 0-1 FC Vizela
  Estoril Praia 2-0 FC Famalicão
  FC Porto 5-1 Marítimo
07/08 Santa Clara 0-0 Casa Pia
  SC Braga 3-3 Sporting
  GD Chaves 0-1 Vitória SC
  Portimonense 0-1 Boavista
08/08 Gil Vicente 1-0 P. de Ferreira 

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

1ª JORNADA
06/08 Farense 2-1 Torreense
  Nacional 0-1 CD Tondela
  UD Oliveirense 3-1 CD Mafra
  Trofense 3-2 B SAD
  Benfica B 1-1 A. de Viseu
07/08 Feirense 1-1 Est. Amadora
  Moreirense 1-0 Vilafranquense
  FC Porto B 0-1 SC Covilhã
08/08 FC Penafiel 0-0 Leixões

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. de Viseu 6:00 Moreirense
  B SAD 10:30 FC Porto B
  Vilafranquense 10:30 UD Oliveirense
15/08 CD Mafra 13:00 FC Penafiel
  Leixões 15:30 Trofense

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

Grupo East P J V E D GM GS
1-Philadelphia Union 45 24 12 9 3 41 18
2-New York City FC 42 23 12 6 5 43 24
3-CF Montréal 40 24 12 4 8 40 39
4-NY Red Bulls 37 24 10 7 7 38 30
5-Columbus Crew 33 23 8 9 6 31 26
6-FC Cincinnati 32 24 8 8 8 40 43
7-Chicago Fire 30 24 8 6 10 27 30
8-Orlando City 30 24 8 6 10 27 36
9-Inter Miami CF 30 24 8 6 10 29 39
10-NE Revolution 30 23 7 9 7 35 34
11-Charlotte FC 29 24 9 2 13 30 34
12-Atlanta United 28 23 7 7 9 31 34
13-Toronto FC 26 24 7 5 12 34 42
14-DC United 22 23 6 4 13 28 47

Grupo West P J V E D GM GS
1-Los Angeles FC 51 23 16 3 4 48 24
2-Austin FC 45 24 13 6 5 50 31
3-FC Dallas 36 25 9 9 7 34 27
4-Minnesota United 35 24 10 5 9 38 34
5-Real Salt Lake 34 24 9 7 8 31 33
6-Nashville SC 33 25 8 9 8 33 34
7-Portland Timbers 33 25 7 12 6 41 37
8-Seattle Sounders 32 24 10 2 12 31 29
9-LA Galaxy 30 23 9 3 11 32 32
10-Colorado Rapids 30 23 8 6 9 34 36
11-Vancouver Whitecaps 30 24 8 6 10 27 39
12-Houston Dynamo 25 24 7 4 13 29 39
13-SJ Earthquakes 24 24 5 9 10 39 49
14-Sporting KC 23 25 6 5 14 23 44

DESPORTO
GIL VICENTE  1-0  PAÇOS FERREIRA

Alipour mostrou o caminho do golo
FIGURA: ALI ALIPOUR (GIL VICENTE)
Já começa a ser um lugar-comum, mas a solução para 

o Gil Vicente encontrar o caminho do golo estava mes-
mo no banco. Ivo Vieira lançou o iraniano em jogo e 
seis minutos depois estava a faturar. O avançado, a pas-
se de Navarro, dominou no peito e com a baliza deser-

ta deu os três pontos aos galos.

MOMENTO DO JOGO: FALHA FATAL
Vamos a mais um lugar-comum: só erra quem lá está. 

É um facto inegável. Contudo, numa partida equili-
brada, o erro de Jordi acabou por ser fatal para o Paços 
Ferreira. O guardião até estava a fazer uma boa partida 
– mancha incrível ao isolado Boselli –, mas no melhor 
pano acabou por cair a nódoa.

OUTROS DESTAQUES
Andrew (Gil Vicente): Enquanto os pacenses man-

daram no encontro, foi o guarda-redes brasileiro que 
foi mantendo o nulo. Parou uma bomba de Antunes 
– deve ter ficado com as mãos a arder –, a cabeçada à 
meia-volta de Sales e mais uma mão cheia de paradas 
seguras.

Arthur Sales (Paços Ferreira): Boa estreia na liga 
portuguesa deste avançado brasileiro, a deixar bons 
apontamentos. Teve duas boas oportunidades: uma 
saiu ligeiramente por cima e outra viu Andrew a fazer 
intervenção de qualidade.

BENFICA: NERES FORA DOS CONVOCADOS PARA O MIDTJYLLAND

Roger Schmidt convoca 24 jogadores
para deslocação à Dinamarca
O futebolista brasileiro David Neres vai mes-

mo falhar a deslocação à Dinamarca, para 
defrontar o Midtjylland, na segunda mão 

da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. 

O extremo está fora da lista de 24 jogadores eleitos 
pelo treinador Roger Schmidt.

Neres, que realizou tratamento esta segunda-feira, 

junta-se a Lucas Veríssimo e João Victor nos jogado-
res a recuperar de lesões e problemas físicos. Já João 
Mário, que treinou no relvado antes da partida para 
a Dinamarca, foi convocado. O médio era dúvida, de-
pois de ter saído lesionado no jogo de sexta-feira, ante 
o Arouca, para a primeira jornada da I Liga.

Em relação ao jogo com o Arouca, para o qual Schmi-
dt convocou 21 jogadores, há cinco entradas (Samuel 
Soares, André Almeida, Diogo Gonçalves, Paulo Ber-
nardo e Diego Moreira) e duas saídas: além de Neres, 
sai também Kokubo.

Além de Lucas Veríssimo, João Victor e Neres, nota 
para as ausências, da lista de Schmidt, de Ristic, Rodri-
go Pinho, Gil Dias e Meité.

Na primeira mão da terceira pré-eliminatória, o Ben-
fica venceu a equipa dinamarquesa por 4-1, no Estádio 
da Luz.

Fenerbahçe de Jesus empata
na estreia do campeonato
O Fenerbahçe de Jorge Jesus começou o cam-

peonato da Turquia com um empate in ex-
tremis. O adversário realizava pela primeira 

vez na história um jogo de primeiro escalão, mas o 
Umraniyespor acabou por surpreender o gigante de 
Istambul e só nos descontos permitiu o 3-3 final.

Com o português Bruma a começar no banco de su-
plentes - entrou no segundo tempo - Jorge Jesus feste-
jou primeiro. Enner Valencia fez o 1-0 aos 19 minutos 
ao transformar uma grande penalidade.

Porém, o Fenerbahçe viria a sofrer o primeiro de três 
golos de bola parada aos 29 minutos. Glumac saltou 
na área de Bayindir e cabeceou para o empate. Uma 
igualdade que viria a ser desfeita antes do intervalo, 
contudo. Isto porque Enner Valencia bisou aos 45+2.

Ao intervalo, o Umraniyespor ia a perder para o des-
canso, mas alimentava a ideia de poder surpreender. 
E foi exatamente isso que aconteceu! Noutro canto, 

Gheorghe rematou para o 2-2, aos 67 minutos e aos 
73 minutos um penálti cometido por Luan Perez levou 
Mrsic para a marca de penálti: o croata não perdoou e 
fez o 3-2.
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