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CHAMPIONS: BENFICA  2-0  MACCABI HAIFA

O princípio da
simplificação
A décima vitória em dez jogos do Benfica nesta 

temporada não teve nota máxima, mas depois 
de dois triunfos pela margem tangencial a equi-

pa de Roger Schmidt voltou a dar uma noite descansada 
aos adeptos dos encarnados que estiveram nas bancadas 
do Estádio da Luz. Continuação na página 10

Partido Liberal do Partido Liberal do 
Quebeque com forçaQuebeque com força

JÁ CHEGOU A PIMENTA JÁ CHEGOU A PIMENTA 

22$$

BOLACHA BOLACHA 
MARIA VIEIRA 800GMARIA VIEIRA 800G

CADACADA

MASSA DE TAPIOCA MASSA DE TAPIOCA 
AMAFIL 500GAMAFIL 500G

22$$
CADACADA

PRATO DO DIAPRATO DO DIA
SEXTASEXTA--FEIRA 16 SETEMBROFEIRA 16 SETEMBRO

DOBRADA COM FEIJÃODOBRADA COM FEIJÃO
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COMMENTAIRE DE MONSIEUR BULLES

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

BRASILINO GODINHO
cronista

Férias – Aproveitamento e Desperdício

Está ultrapassada a época de ve-
raneio de Julho e Agosto. Ago-
ra, encontramo-nos vivencian-

do um tempo setembrino de retoma 
das actividades profissionais de inú-

meros portugueses; os quais, se dispersaram pelo 
território nacional e por além-fronteiras, consoan-
te as disposições de ânimo e os meios materiais de 
que se houveram possuídos, no preciso momento 
de fuga para o desfrute do ócio. 

Para muitos terão sido bem necessárias e proveito-
sas as retemperadoras férias passadas à beira-mar ou 
nas zonas serranas. Mas em alguns casos, de pessoas 
algo descuidadas, a vilegiatura não terá sido serena e 
reconfortante por se ter proporcionado grande dis-
pêndio de energia nas ocupações desportivas e nou-

tras que lhes terão causado grandes esforços afectan-
do demasiado o físico e a mente. Daí que se admita 
serem as férias períodos de descanso, mas, também, 
propícios para as pessoas reflectirem e exercitarem 
práticas de aperfeiçoamento funcional que melhor 
as habilitem para os desempenhos regulares das suas 
profissões. É sabido que bastantes cidadãos não se 
controlam suficientemente durante as vilegiaturas 
e delas regressam mais extenuados do que estavam 
quando as iniciaram. O que traduz uma situação de 
debilidade física e fraqueza de espírito bastante pre-
judicial na vivência quotidiana do cidadão que des-
curou os cuidados imprescindíveis para o usufruto 
do dia-a-dia da sua existência. Isso demonstra a ne-
cessidade natural de, mesmo em época de veraneio, 
termos atenção aos vários aspectos das nossas vidas 
no sentido de as conformarmos consoante as neces-
sidades e as vicissitudes de que elas venham a ser 
contempladas em qualquer lugar e ocasião.

OBRAS EM CASA

O Regime jurídico da Urba-
nização e Edificação, vul-
garmente denominado por 

RJUE, encontra regulado no Decreto-Lei 555/99 de 
16 de dezembro, estabelece o regime jurídico da urba-
nização e edificação, entre o qual a isenção de licença 
para construção de obras particulares.

Nos termos da norma ínsita no artigo 6º da mencio-
nada disposição legal, constituem obras isentas de li-
cenciamento: as obras de conservação; as obras de alte-
ração no interior de edifícios ou suas fracções que não 
impliquem modificações na estrutura de estabilidade, 
das cérceas, da forma das fachadas e da forma dos telha-
dos ou coberturas e as obras de escassa relevância urba-
nística. Serão o caso de demolição de paredes interiores 
(quando o particular pretender integrar a sala de estar 
com a sala de jantar); de remodelação de casa de banho 
ou cozinha; de decoração e revestimentos; de pintura de 
paredes interiores; de substituição de portas e janelas; 
de instalação de painéis solares, desde que não excedam 
a área de cobertura da casa, nem ultrapassem a sua al-
tura em um metro, caso contrário, terá de ser requerida 
autorização à Câmara Municipal respectiva; de cons-
trução de piscina, mas neste caso deverá comunicar-se 
previamente a obra à Câmara Municipal. O ato de co-
municação, deverá ser instruído com o projeto feito por 
técnico habilitado e outros documentos que possam ser 
exigidos (v.g. certidão do prédio). O prazo de oposição 
à obra é de 20 dias, findo o qual e perante a não opo-
sição a construção da piscina poderá ser concretizada. 
A construção de pequena edificação no logradouro da 
construção principal, de estufa de jardim e de um al-
pendre, também não carecem de licenciamento desde 
que obedeçam às normas regulamentares no respeitan-
te à área de ocupação de edificação etc.

Embora estas obras estejam isentas de licenciamento, 
ainda assim, estão sujeitas à fiscalização por parte da 
entidade competente. E isto porque “A Administração 
tem de conservar os poderes necessários para fiscalizar 
a actividade dos particulares e garantir que esta se de-
senvolve no estrito cumprimento das disposições legais 
e regulamentares aplicáveis.”, até porque “ (…) a dispen-
sa de licença ou autorização não envolve diminuição 
dos poderes de fiscalização, podendo a obra ser objecto 
de qualquer das medidas de tutela da legalidade urba-
nística previstas no diploma, para além da aplicação das 
sanções que ao caso couberem”. O que significa que se 
as obras não forem realizadas em conformidade com a 
legislação vigente, poderão ser embargadas. Assim, o 
projeto deve sempre respeitar as normas legais em vi-
gor e/ou as regras técnicas de construção e/ou dos pla-
nos municipais de ordenamento do território, devendo 
para tal o dono da obra recorrer ao aconselhamento de 
um técnico habilitado nomeadamente um arquiteto ou 
engenheiro civil.

Consagra-se ainda expressamente o princípio da pro-
tecção do existente em matéria de obras de edificação, 
retomando assim um princípio já aflorado nas dispo-
sições do Regulamento Geral das Edificações Urbanas 
mas esquecido nas sucessivas revisões do regime do li-
cenciamento municipal de obras particulares.

Assim, à realização de obras em construções já exis-
tentes não se aplicam as disposições legais e regulamen-
tares que lhe sejam supervenientes, desde que tais obras 
não se configurem como obras de ampliação e não 
agravem a desconformidade com as normas em vigor.

Por esta via se dá um passo importante na recupera-
ção do património construído, já que, sem impor um 
sacrifício desproporcional aos proprietários, o regime 
proposto permite a realização de um conjunto de obras 
susceptíveis de melhorar as condições de segurança e 
salubridade das construções existentes.

CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE 
ET SA PRESTIGIEUSE CUVÉE V 2012

Méconnue au Québec, la mai-
son de champagne Canard-
-Duchêne est pourtant très po-
pulaire en France. La SAQ offre 
actuellement la cuvée Léonie, 
sélectionnée récemment dans 
mon Top 22 pour 2022.

Quelques mots sur l’histoire 
de cette marque avant de pré-

senter sa cuvée de prestige nommée V, récemment lan-
cée sur les marchés.

C’est grâce au mariage de Victor Canard, issu d’une 
famille de tonneliers, et de Léonie Duchêne, dont les 
parents élaboraient du vin grâce aux vignes familia-
les, que la marque Canard-Duchêne est créée en 1868, 
dans le petit village de Ludes, situé sur la Montagne 
de Reims. Leur fils Edmond va assurer la renommée 
internationale de la maison en obtenant un marché 
prestigieux, celui de la cour impériale russe. L’aigle à 
deux têtes, emblème de la famille du tsar nicolas II qui 
décore les étiquettes des bouteilles, est un hommage 
à cet ancien client. En 1968, la cuvée Charles VII est 
lancée pour fêter le centenaire de la maison.

La cuvée V 2012 ( V pour Victor Canard) est donc un 
pur pinot non dosé (70% pinot noir et 30% pinot meu-
nier), composé de 19 crus dont 40% de Grands crus et 
20% de Premiers crus (Aÿ, Bouzy, Chigny, Ludes, Tais-
sy, Mailly).

La bouteille dégustée en jan-
vier 2022 a été dégorgée en 
avril 2021, elle a bénéficié de 
8 grosses années sur lattes et 
en cave; on s’attend logique-
ment à un nez pâtissier et à un 
comportement enveloppant à 
sa dégustation. Toutefois, ce 
dégorgement récent exacerbe 
davantage le fruité naturel plu-
tôt que le fruité d’élevage : cerises et prunes tiennent 
la dragée haute aux accents de kouglof et de pain au 
lait grillé, certes exhalés après plusieurs minutes dans 
le verre. On est dans l’univers du grand vin blanc de 
table qui se doit de respirer pour mieux s’offrir. Les bul-
les, affinées par le temps qui a passé, participent à la 
dimension champenoise, celle de la fraîcheur et de la 
tension alcaline. Le dosage inexistant rigidifie un peu 
l’attaque en bouche, c’est lui qui soutiendra et offrira 
l’énergie latente du vin dans quelques années. Cette 
cuvée V 2012 a actuellement le calibre d’un grand Cha-
blis qui serait issu d’une année chaude, elle est à la fois 
solide et pointue, plus « agrumique » (vive les néolo-
gismes) que saline; le style est plus gothique classique 
que gothique flamboyant.

Idéale dans tous les cas avec un fromage de cave de 
type tomme (Parmigiano, Beaufort, Louis d’or, Hercu-
le de Charlevoix, etc).

Avis à celles et ceux qui ont un cellier de garde ou une 
cave : c’est une adolescente, elle devrait s’exprimer à 
pleine maturité à partir de 2030…
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Relações Portugal - Angola

Permitam-me fazer um es-
clarecimento antes de pros-
seguir: sim, sou oriundo de 

Angola; não, não me recordo de 
nada pois saí extremamente jovem 

para me lembrar seja do que for; sim, convivi com 
muitas pessoas retornadas das ex-colónias; não, 
não sinto qualquer ligação emocional pessoal para 
além da curiosidade intelectual por ser oriundo de 
paragens africanas e orgulho pelo empreendedo-
rismo da minha família que partiu para desenvol-
ver a sua vida e a comunidade local.

Talvez pela presença da minha família em Angola 
sempre senti uma curiosidade em relação a este tema. 
Muitas conversas, muitas histórias, muitas fotogra-
fias que passaram por mim, não só familiares mas 
também de outros que viveram a mesma altura. O 
desgosto estava sempre presente, não só pela forma 
como tiveram que abandonar vidas inteiras, e alguns 
já nem tinham ligações com Portugal, mas principal-
mente como a sua própria nação de origem, Portu-
gal, os tratou. Ou melhor, os abandonou! Talvez esse 
sentimento órfão de abandono fosse mais exato para 
descrever o que essas massas humanas sentiam, que 
retornariam a Portugal ou muitos deles se espalha-
riam pela diáspora para recomeçar do zero. Portugal 

nunca quis revisitar este tema, por medo da respon-
sabilidade. Angola viu-se atirada para um abismo de 
guerra e sofrimento em que fações se digladiariam 
pelas suas riquezas. Uma dessas fações sairia vence-
dora e durante décadas criaria uma oligarquia em 
torno de um povo que vive na miséria enquanto que 
uma elite agarrada ao poder se sedimenta conforta-
velmente. Em Portugal enche-se a boca do ditador 
Salazar, mas acolhe-se solenemente o ditador José 
Eduardo dos Santos como um libertador, que ao fim 
de 38 anos de poder, vê Angola na posição 148 entre 
189 países no estudo de desenvolvimento humano 
(HDI) promovido pela ONU. A escolaridade mé-
dia é de 5 anos; a pobreza é reinante num país que 
tem um potencial enorme devido aos recursos natu-
rais que tem, solos férteis e clima fácil que permiti-
ria uma agricultura abundante. No entanto quantos 
programas de assistência internacionais foram preci-
sos para minimizar a fome naquele riquíssimo solo! 
Com tudo isto, no falecimento de José Eduardo dos 
Santos, presidente da república (único chefe de es-
tado não africano presente) e ministro de negócios 
estrangeiros portugueses apressam-se a participar de 
forma quase incompreensível dado o ridículo e hipó-
crita da situação. 

Muitos retornados já não estão entre os vivos; mas 
face a esta postura do estado português pergunto-me 
se nós, diáspora portuguesa no Canadá, tivéssemos 
que regressar por força de algum evento inesperado 
para Portugal, se teríamos tal consideração, tal rece-

ção, tal atenção pelos media, tal atenção pelas auto-
ridades portuguesas e acima de tudo tal atenção pela 
sociedade portuguesa?
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Partido Liberal do Quebeque com força
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

Desde o fim de agosto, 
as eleições estão num ca-
minho navegante. Altos e 

baixo, quer seja partido Liberal do Que-
bec, Partido convervado, CAQ, Partido 
Quebecois, todos eles estão a navegar, 
não sei qual caminho,... porque o natal 
chegou a todos os dias.

Há promessas por todos os lados,... mi-
lhões por todos os lados, e quem vai pa-
gar todas estas promessas,... sim somos 
nós... CLARO!

Li todas as plataformas electorais de 
todos os partidos,... e acho que é tempo 
de compreender o que é um bolo,... te-
mos por exemplos 150 milhões de dóla-
res. nestes 150 milhões deve ser dividido 
por muitas coisas,... e onde é que vamos 
buscar mais 100 milhões nas promes-
sas,... 

Nos ricos? 
Nos pobres? 
Se faz favor todos devem compreender 

que há muito a fazer para meter o Que-
bec no bom caminho mas não é para 
fazer 1500 promessas e há só 10 que vais 
fazer...

Neste momento o partido Liberal do 
Quebec está no bom caminho seguro, 
fazendo promessas clara e direitas.

Ontem tive o privilégio de estar pre-
sente na abertura do escritório de elei-
ções para o partido Liberal do Quebec 
em Laval. Presentes foram muitos can-

didatos de Laval, e muitos apoiantes e 
benévolos que estão a ajudar Anabela 
Monteiro de Vimont, e não só,... So-
nia Baudelot de Fabre, Saul Polo de 
Laval-des-Rapides, Virginie Dufour 
de Mille-Îles, Sona Lakhoyan Olivier, 
Michel Trottier de Sainte-Rose de Cho-
medey, Thomas Ano-Dumas da região 
L'Assomption e finalmente o líder do 

Partido, Dominique Anglade que fez 
um discurso sobre a força do Quebec, a 
juventude e a nossa identidade.

É importante de notar a aproximida-
de de todos os candidatos com a nossa 

gente. Eles não são ricos nem pobres, 
são pessoas que querem ajudar e fazer 
um bom futuro.

Não tenho uma etiqueta politica e nun-
ca vou ser comprado por ninguém, mas, 
acho que o Partido Liberal do Quebec 
está no bom caminho e a nossa Anabela 

Monteiro está também num bom cami-
nho  cheio de sucesso.

O novo local está situado no 2179 
Boul. des Laurentides ao canto da rua 
Bellerose. Este local vai ser a porta dos 
Liberais na Laval onde se tem uma per-
gunta ou que encontrar um candidato, 
vai poder ter todas as informações lá 
com um bom café.

Mais uma vez, parabéns a Anabela 
Monteiro e não esquecem de ver o pro-
grama A Voz de Montreal, quinta-feira 
às 20h ou sexta-feira às 23h45 para ver 
este lindo dia....
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Mais uma no Poulet 3 Pattes
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

Depois de duas semanas de fé-
rias, bem merecidas, e uma 
obrigada pela greve no aero-

porto de Lisboa, Já cá estamos. Com o Facebook tive 
a oportunidade de ver o que se passava em Montreal. 
Muitas histórias para contar, mas, o mais importan-
te é que estamos de volta em cheias de força até de-
zembro. 

A nossa primeira festinha foi no restaurante, muito 
bem conhecido, Poulet 3 Pattes, situado no 3224 Boul. 
Rosemont, perto do canto de St-Michel. Sábado passa-

do a partir das 15h festejou-se em grande ao lado do 
restaurante P3P. com vários artistas e amigos, tal como 
Jordalina Benfeito, Marly Pimentel e o seu simpático 
marido Sergio Vieira, Eddy Sousa, DJ XMEN, Trella V 

Nessa, Tony Mickael, Alice Gonçalves, Manuel Costa e 
Baltazar que fizeram desta linda festa/BBQ um grande 
sucesso. 

Foi bom de rever todos os nossos amigos, jantar em 
boa companhia, num só lugar. Acabamos a festa muito 
tarde e se era possível podia-se continua até manhã.

Uma coisa é certa estamos a ver pouco a pouco uma 

nova tradição que este restaurante faz, São João e um 
saboroso BBQ anual para festejar o "fim do verão". Pa-
rabéns e até à próxima.
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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

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA
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Jovens embaixadores europeus

Neste Ano Europeu da Juven-
tude, a escola de verão, da 
Representação da Comis-

são Europeia, em Portugal, rumou até ao concelho 

mais jovem de Portugal, ou seja, à Ribeira Grande. 
Este summerCemp juntou estudantes do ensino su-
perior, com um leque diverso de protagonistas de 
vários setores, nestas ilhas inspiradoras para apren-
derem mais sobre o projeto europeu, através de for-
matos açorianos específicos.

A Vila de Rabo de Peixe foi o cenário dos primeiros 
dias deste summerCemp, com debates, exercícios em 
equipa, atividades que aproveitaram os recursos locais 
e muito espaço para conversas, perguntas e opiniões 
diferentes. Um areópago que promoveu e projetou a 
Vila de Rabo de Peixe, que mostrou como sabe acolher 
os visitantes e proporcionar-lhes momentos inolvidá-
veis, com vivências incríveis que ficarão para a vida.

Os participantes começaram por embarcar em cin-
co barcos de armadores de Rabo de Peixe, ainda o 
sol dormia, e puderam, numa experiência inaudita, 
inteirar-se das dificuldades com que os pescadores se 
deparam no dia-a-dia, principalmente quando as con-
dições atmosféricas não permitem pescar, pelo que a 
falta de apoios europeus para a reconversão da frota 
se faz sentir, sem que, em alternativa, o Governo de 
República tenha olhado para esta situação urgente. Os 
jovens puderam ainda experienciar o saber ancestral 
dos pescadores e o à-vontade de cada armador para 
esclarecer as suas dúvidas. 

Foram 40 os participantes, para além dos coorde-
nadores, que puderam ir para o mar e materializar 
anseios de há muito. Tomemos o exemplo de um da-
queles jovens, todos eles com formação superior, neste 
caso, o João Paiva, oriundo do Porto, de 26 anos ida-
de, que possui o Mestrado em História & Economia, 
pela Universidade de Bayreuth, Alemanha, para além 
da uma Licenciatura em Direito, pela Universidade do 
Porto e de outa Licenciatura em História, pela Univer-
sidade de Coimbra. Inscreveu-se na escola de verão da 
Comissão Europeia e pode concretizar um dos sonhos 
da sua vida, o de ir pescar em pleno Oceano Atlântico. 

Ainda muito novo, ele fez algumas tentativas, sain-
do muito cedo de casa até à Afurada, a mágica vila de 
pescadores à beira do Porto, fazendo algumas inves-
tidas junto dos pescadores para poder ir a bordo de 

um dos barcos e experienciar como era a vida no mar. 
Um sonho sempre adiado e frustrações acumuladas, 
dado que existem muitas limitações para se embarcar 
com segurança e poder participar na faina da pesca. As 
normas são muito restritivas, pois os pescadores não 
querem correr o risco de deixar entrar estranhos na 
embarcação, sob pena de pesadas multas, pelo que o 
João viu sempre delongada a sua pretensão de ser pes-
cador por algumas horas. 

Em Rabo de Peixe, ele teve, finalmente, a oportuni-
dade de no programa do summerCemp ter sido or-
ganizada uma saída ao mar, devidamente autorizada 
e em condições de segurança, permitindo aos alunos 
da escola de verão madrugaram. Com efeito, pelas 6 
horas da manhã, lá estavam eles prontos para arrearem 
e partirem para uma aventura, que se veio a mostrar 
muito enriquecedora, porquanto vivenciaram o fascí-
nio de uma arte de risco, que só os corajosos homens 
do mar conseguem enfrentar na labuta diária e dali re-
tirarem o sustendo para si e para os seus.

O João Paiva, tal como os outros alunos, tem agora 
uma história, que se tornou numa fascinante aventura, 
para contar aos familiares e amigos, dado que não é to-
dos os dias que se pode ter o ensejo único de estar lado 
a lado com os bravos pescadores, desafiando as altero-
sas ondas do mar, muitas vezes em condições muito 
precárias, e poderem exercer a sua profissão.

O João, ao pôr os pés em terra, pode dizer que con-
cretizou um sonho, mas esta satisfação veio embalada 
com um sabor amargo, por ver como os pescadores de 
Rabo de Peixe, tal como a maioria dos pescadores da 
ilha de S. Miguel, se dedicam ainda a uma pesca quase 
arcaica, com tradição e em condições precárias, fican-
do, todavia, impressionado com o uso sustentável dos 
recursos naturais nestas ilhas e da resiliência destes 
bravos homens do mar.

A partir de agora, Rabo de Peixe ganhou novos “em-
baixadores” que não se deixarão levar pelas balelas das 
parangonas jornalísticas pouco fundamentadas e tam-
bém uma oportunidade para aprofundar o diálogo en-
tre diferentes atores sobre o debate do que poderá ser 
feito para se arrancar um estigma de uma localidade 
inserida numa Europa em que todos os europeus se 
revejam totalmente. Só assim esta iniciativa da Repre-
sentação da Comissão Europeia em Portugal, que nas-
ceu da necessidade de envolver os atuais e os futuros 
líderes de opinião no debate sobre a União Europeia, 
poderá mobilizar a geração jovem, em torno do que é 
e do que pode ser o projeto europeu e o papel da Co-
missão Europeia. Venham outras.
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Após de dois anos, devido 
a pandemia, a Festa em 
Honra de Nossa Senho-

ra do Monte regressou a Missão 
Santa Cruz no fim-de-semana 12, 

13 e 14 de Agosto 2022. Presidida pelo Padre Antó-
nio Francisco Gonçalves Simões vindo da Madeira, 
natural da freguesia do Estreito de Câmara de Lo-
bos a convido da Direção e organizadores da festa 
por Danny Andrade - presidente, Patrick Andrade 
- vice-presidente, Lydia Fernandes - tesoureira, Jés-
sica Andrade - secretaria e José Andrade - membro 
executivo.

Foi um prazer conhecer melhor o Padre Coronel 
Capelão António Francisco Gonçalves Simões foi or-

Festas de Nossa Senhora do Monte em Montreal
FRANCISCA REIS
E FOTOS JOÃO ARRUDA

denado a 25 de julho de 1964, tendo sido nomeado 
pároco de Jardim do Mar. 
Depois ofereceu-se para 
capelão do Exercito, foi 
nomeado capelão do BCav 
2830, com o posto de Alfe-
res. Completou sua comis-
são de serviço em Angola, 
prestou serviço em Elvas, 
segui a uma segunda co-
missão de serviço no Ul-
tramar, e Moçambique. Es-
teve de serviço em Tavira 

entre 1973 e 1975 onde foi testemunho da "Revolução 
dos Cravos". Passou depois a Faro e Mafra mais tarde 
foi transferido para a Madeira sendo promovido ao 
posto de Major Capelão. Mais tarde regressou a Mafra, 
voltou de novo a servir na Capelania--Mor das Forcas 
Armadas, esteve no QG de Lisboa. Desde 2006 vem 
prestando serviço religioso na Catedral do Funchal 
com quatro (4) livros publicados e a camino do quinto 
livro.

A festa de Nossa Senhora do Monte e' a manifestação 

mais privilegiada pelo bom tempo, o entretimento foi 
mais uma das vertentes em destaque grande espectá-
culo de Eddy Sousa, Tony Michaels, DJ XMen,

o grupo Folclórico e Etnográfico Ilhas do Encanto,
a Filarmónica Portuguesa de Montreal.
Parabéns a comissão de festas e a todos que ajudaram 

pelo sucesso desta festividade, valeu a pena esperar em 
longas filas para degustar o saboroso bolo do caco, ape-
sar de não ter muitas pessoas presentes porque muitas 
pessoas foram de ferias o ambiente estava excelente.

Viva a Nossa Senhora do Monte 
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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: 
800 g lombo de porco 
 cortado em cubos
2 folha louro
8 dente alho
2 unid.  cravinho da Índia
1 q.b.  pimenta de moinho
200 ml  vinho branco
100 ml vinagre de vinho branco
4 c. de café sal
640 g (2 unid.)chuchu
800 g (4 unid.) batata-doce
1 c. de sopa banha
3 c. de sopa azeite

Carne de vinha d'alhos com batata-doce
MODO DE PREPARO: 

1-Coloque a carne num recipiente de 
vidro, junte-lhe as folhas de louro 
partidas em pedaços, os dentes de 

alho espremidos e os cravinhos. Tempe-
re com uma pitada de pimenta moída na 
altura. Adicione o vinho branco e os 100 
ml de vinagre, misture muito bem, tape e 
deixe marinar no frigorífico entre dois e 
três dias. 

2-Deite a carne e a marinada num 
tacho, tempere com uma colher de 
café de sal, junte os chuchus des-

cascados e cortados em cubos. Tape e 
deixe cozinhar sobre lume brando durante 
cerca de 45 minutos ou até a carne estar 
tenra. 

3-Ao mesmo tempo, lave muito bem 
as batatas e coza-as em água tem-
perada com três colheres de café de 

sal cerca de 30 minutos ou até estarem 
macias. Pele as batatas e corte-as em 
rodelas. 

4-Numa frigideira larga, aqueça bem a 
banha e uma colher de sopa de azei-
te e salteie as batatas até estarem 

douradas. Tempere com pimenta moída 
na altura. 

5- Disponha as fatias de pão num lado 
da travessa e as laranjas cortadas 
em meias-luas no outro. Ao centro 

coloque a carne e o molho. Salpique com 
uma colher de sopa de salsa picada. 

6- Sirva com as rodelas de batata pol-
vilhadas com a restante salsa picada 
e com a salada temperada com os 

restantes azeite e vinagre.

180 g (4 fatias cortadas ao meio) pão rústico ou pão de mistura
300 g (2 unid.)laranja
2 c. de sopa salsa fresca
350 g (2 emb.)salada gourmet Pingo Doce



A VOZ DE PORTUGAL | 8 DE SETEMBRO DE 2022  | 9

MARIA DE LURDES FONSECA
1936-2022

Faleceu em St-Eustache, 
no dia 9 de agosto de 2022, 
com 85 anos de idade.
Deixa na dor sua seus filhos 
José (Linda), Albano, Fran-
sesca. Seus netos/as e bis-
netos/as e seus conjugues, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E. 
Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

O funeral teve lugar quinta-feira 18 de agosto de 2022 
às 9h30 na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cemi-
tério Notre-Dame-Des-Neiges. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

†

ANUNCIOS

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

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

JOSÉ BRUM DA SILVEIRA
1936 – 2022

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, no dia 1 de setembro de 
2022, com 85 anos de idade, 
de José Brum Da Silveira, viú-
vo de Otília Bettencourt, natu-
ral da Ribeira, Lajes do Pico, 
Açores.
Ele deixa na dor o filho Ed-
gar Silveira (Mélanie Brière), 
a neta Emma, cunhado José 
Bettencourt, cunhada Maria 
Alice Amaral, os/as sobri-
nhos/as, assim como outros 
parentes e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | cell. 514-918-1848

O velório teve lugar na  terça-feira dia 6 de setembro de 
2022 das 17h às 21h. A litúrgia de corpo presente terá 
lugar às 20h na Capela do salão do Complexo funerá-
rio. Será sepultado em cripta no Cemitério Le Repos 
Saint-François d'Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

†

JOAQUIM OLIVEIRA
1955 - 2022 

Faleceu em Pierrefonds, no 
dia 26 de agosto de 2022, 
com 67 anos de idade, se-
nhor Joaquim Oliveira espo-
so da senhora Isabel Santos, 
natural de São Feliz da Mari-
nha, Espinho, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa, 
suas filhas Debbie (Lee Ap-
pleby) e Melanie (Luis Alberto 
do Campo), sua neta Emily, 
seu neto Ethan, sua mãe Fer-
nanda Pinto da Silva, seus ir-
mãos António Soares (Armin-
da) e Carlos Alberto Oliveira 
(Maria de Lurdes), sobrinhos/
as, familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E. Montréal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778

O funeral teve lugar terça-feira 6 de setembro de 2022 
às 10h na igreja Santa Cruz. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

†JOAQUIM HENRIQUE NEVES
«TREVAS» 

1949 - 2022

Faleceu em Montréal, no dia 
17 de agosto de 2022, com 
73 anos de idade, senhor 
Joaquim Henrique Neves 
esposo de Fernanda de Bri-
to, natural de Moitas Venda, 
Alcanena, Portugal. Deixa na 
dor sua esposa, sua filha Me-
lanie (João), seu filho Henri-
que (Leslie), seus netos(a) 
Samuel, Alexandre, Felipe, 
Liliana e Cristiano, seus 
irmãos(ã), cunhados(as), 
sobrinhos(as), familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria 
4231, St-Laurent, Montréal, QC 
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório tera lugar segunda-feira 22 de agosto de 2022 
das 17h às 22h, terça-feira das 8h30 às 9h45. O funeral 
terá lugar terça-feira 23 de agosto de 2022 às 10h na 
igreja Santa Cruz e vai ser sepultado no cemitério Re-
pos St-Francois D’Assise.
A familia vem por este meio agradecer a toda as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

†

MARIA JOSÉE FREITAS 
1956 – 2022

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Laval ,no dia 1 de septem-
bre de 2022, com 66 anos 
de idade, de Maria José 
Moniz, esposa de Manuel 
Moniz, natural De Santa 
Barbera da Ribeira Grande 
, Açores.
Ele deixa na  dor o espo-
so Manuel Moniz as suas 
filhas Sonia (Joe), Jen-
nifer (Delfim), Kimberly 
(Stéphane) e Sandy (Yan-
nick). Seus netos Marissa, 
Julissa,Jayden,Abygaila 
Damien, Stefano, Roméo, D’Angelo e Olivia, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin Este, Laval, H7E 4X6
Tel.: 450-663-6003
O velório terá lugar quinta-feira dia 8 de setembro de 
2022 das 9h às 14h e das 16 às 21h. A missa terá lugar 
sexta-feira as 11h na igreja Nossa Senhora de Fátima 
situada no 1815, rua Favreau, Laval, H7T 2H1.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto.

†

RESTAURANT JANO
Precisa-se de ajudante de cosinha para um 
restaurante português, sálario de 1950$/H

Fernando: Cel.: 514-449-5717
Tel.: 514- 849-0646

IMITÉRIO SOARES
1934 - 2022

É com grande pesar, que a fa-
mília vem por este meio anun-
ciar o falecimento em Laval, 
no dia 24 de agosto de 2022, 
com 88 anos de idade Imité-
rio Soares, natural de Sobral 
de São Miguel, Beira Baixa, 
Portugal.
Ele deixa na dor a sua espo-
sa Claudette Nantel Soares, a 
sua irmã Maria, seus irmãos 
Laureano e António, sobri-
nhas, sobrinhos, sobrinhas-
-netas e sobrinhos-netos as-
sim como outros parentes e 
amigos.
Serviços funèbres:
LES SALONS FUNERAIRES GUAY INC.
418, Boul. Labelle, Rosemere, QC J7A 3R8
Tel: (438)  812-2888
O velório terá lugar no dia 16 de setembro 2022, das 
14h às 17h e das 19h às 21h. Homenagem das 20h às 
20h30 e no sábado das 10h às 11h. Será de seguida 
sepultado no Cemitério Saint-Hyppolyte, QC.
A família vem agradecer por este meio todos as pes-
soas que de qualquer forma se associam, se lhes as-
sociam neste momento de dor. Obrigado pelo vosso 
conforto. Bem haja.

†

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593
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1-Benfica	 15	 5	 5	 0	 0	 13	 		3
2-SC	Braga	 13	 5	 4	 1	 0	 18	 		3
3-FC Porto 12 5 4 0 1 12   4
4-Portimonense 12 5 4 0 1   7   2
5-Boavista	 		9	 5	 3	 0	 2	   4   6
6-GD	Chaves	 		8	 5	 2	 2	 1	   6   4
7-Casa	Pia	 		8	 5	 2	 2	 1	   3   1
8-Sporting	 		7	 5	 2	 1	 2	   8   8
9-FC	Arouca	 		7	 5	 2	 1	 2	   3   11
10-Estoril	Praia	 		7	 5	 2	 1	 2	   7   5
11-Vitória	SC	 		6	 5	 2	 0	 3	   3   4
12-FC	Vizela	 		5	 5	 1	 2	 2	   5   6
13-Gil	Vicente	 		5	 5	 1	 2	 2	   3   5
14-Rio	Ave	 		5	 5	 1	 2	 2	   6   8
15-FC	Famalicão	 		4	 5	 1	 1	 3	   1   6
16-Santa	Clara	 		4	 5	 1	 1	 3	   4   6
17-Paços	de	Ferreira   0 5 0 0 5   2 11
18-Marítimo	 		0	 5	 0	 0	 5	   3 15

 PTS  J V E    D GM   GS

5ª JORNADA

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

     PTS  J V  E  D GM GS

02/09 Benfica 2-1 FC Vizela
  Estoril Praia 0-2 Sporting
03/09 SC Braga 1-0 Vitória SC
  Gil Vicente 0-2 FC Porto
04/09 Casa Pia 0-0 FC Arouca
  Santa Clara 2-1 Marítimo
  Portimonense 1-0 Famalicão
05/09 Boavista 1-0 P. de Ferreira
  GD Chaves 1-1 Rio Ave

6ª JORNADA
09/09 Vitória SC 15:15 Santa Clara
10/09 FC Famalicão 10:30 Benfica
  Sporting 13:00 Portimonense
  FC Porto 15:30 GD Chaves
11/09 P. de Ferreira 10:30 Casa Pia
  FC Arouca 13:00 Boavista
  Marítimo 13:00 Gil Vicente 
  Rio Ave 15:30 SC Braga
12/09 FC Vizela 15:15 Estoril Praia

5ª JORNADA
03/09 Benfica B 2-1 Leixões
  Académico de Viseu 1-2 Torreense
  Moreirense 4-1 UD Oliveirense
  FC Porto B 0-1 Vilafranquense
04/09 FC Penafiel 3-0 Trofense
  Feirense 0-0 CD Mafra
  Nacional 1-3 B SAD
  Farense 2-2 SC Covilhã
05/09 CD Tondela 1-1 Est. Amadora

6ª JORNADA
09/09 UD Oliveirense 13:00 FC Penafiel
10/09 Vilafranquense 6:00 Benfica B
  CD Mafra 10:30 FC Porto B
11/09 SC Covilhã 6:00 Nacional
  B SAD 6:00 Feirense
  Leixões 9:00 Farense
  Torreense 10:30 CD Tondela
  Trofense 13:00 Moreirense 
12/09 Est. Amadora 13:00 A. de Viseu

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

Grupo East P J V E D GM GS
1-Philadelphia Union 60 30 17 9 4 63 21
2-CF Montréal 52 29 16 4 9 53 45
3-NY Red Bulls 47 30 13 8 9 45 36
4-New York City FC 45 29 13 6 10 50 37
5-Orlando City 42 28 12 6 10 35 40
6-Columbus Crew 40 28 9 13 6 37 31
7-NE Revolution 38 29 9 11 9 42 42
8-FC Cincinnati 38 28 9 11 8 47 48
9-Inter Miami CF 36 28 10 6 12 35 46
10-Toronto FC 34 30 9 7 14 47 53
11-Atlanta United 33 29 8 9 12 41 48
12-Charlotte FC 32 29 10 2 17 34 46
13-Chicago Fire 32 29 8 8 13 28 38
14-DC United 26 29 7 5 17 32 59

Grupo West P J V E D GM GS
1-Los Angeles FC 60 29 19 3 7 59 32
2-Austin FC 51 29 15 6 8 60 42
3-FC Dallas 46 30 12 10 8 43 33
4-Nashville SC 45 30 12 9 9 48 37
5-Minnesota United 44 29 13 5 11 44 43
6-Real Salt Lake 42 29 11 9 9 38 38
7-Portland Timbers 42 30 10 12 8 49 47
8-LA Galaxy 39 28 11 6 11 46 42
9-Seattle Sounders 36 29 11 3 15 40 40
10-Vancouver Whitecaps 34 29 9 7 13 32 51
11-Colorado Rapids 33 29 8 9 12 38 50
12-Sporting KC 30 29 8 6 15 33 51
13-SJ Earthquakes 30 28 7 9 12 44 55
14-Houston Dynamo 29 29 8 5 16 36 48

DESPORTO
CHAMPIONS: BENFICA  2-0  MACCABI HAIFA

O princípio da simplificação
Quatro dias depois do triunfo fora de horas sobre o 

Vizela, as águias iniciaram a participação na fase de 
grupos da Liga dos Campeões com um triunfo incon-
testável sobre o Maccabi Haifa por 2-0.

O campeão israelita foi rigoroso e organizado, mas 
cinco minutos bastaram para que o Benfica resolvesse 
um jogo no qual quase nunca pareceu confortável nos 
45 minutos iniciais.

Durante esse período faltou muito às águias. Velo-
cidade na circulação da bola, uso de mais zonas do 
campo, rasgo nos últimos 30 metros, peso na área e 
paciência. Faltou também capacidade para perceber, 
pelo menos cedo, que jogar bem é muitas vezes fazê-lo 
de forma simples. Sem adornos nem fogo-de-artifício.

Ao fim de 45 minutos espremia-se pouco do ascen-
dente territorial do Benfica: mais de 60 por cento de 
posse de bola, mais remates, mas apenas uma sobera-
na ocasião de golo, de Rafa por volta da meia hora.

O Benfica regressou diferente para a segunda par-
te. Com Musa no lugar do apagado Gonçalo Ramos 
e ciente daquilo que precisava de fazer de diferente 
para desbloquear o jogo. Logo a abrir o Maccabi qua-
se inaugurou o marcador após um erro de Florentino, 
mas a partir daí o resto da noite foi quase todo dos en-
carnados. Grimaldo soltou-se mais pela esquerda e foi 
por ali que a equação começou a resolver-se. Houve 
também muito Rafa, mais solto, endiabrado e capaz de 
desarrumar definitivamente a boa organização defen-
siva dos israelitas.

E o Benfica simplificou.
Aos 50 minutos, o avançado internacional português 

inaugurou o marcador a passe de Grimaldo. Nessa jo-
gada viu-se quase tudo aquilo que faltara ao Benfica 
até aí: circulação de bola veloz, rápido ataque ao es-
paço e presença indispensável de várias unidades na 
grande-área contrária para fazer mossa.

Cinco minutos depois, o lateral-espanhol pincelou o 

Continuação da página 1 momento da noite, num remate colocadíssimo de pé 
esquerdo que terminou no fundo da baliza de Cohen.

Depois, o perfil do jogo mudou. O Maccabi passou a 
ter mais bola e o Benfica tornou-se tendencialmente 
uma equipa de transição, geriu o jogo com competên-

cia e foi acumulando chegadas perigosas à baliza dos 
israelitas. A fechar, Enzo Fernández viu o poste direi-
to devolver-lhe o 3-0 numa noite em que a equipa de 
Roger Schmidt foi de menos a mais e percebeu, ainda 
bem a tempo, aquilo de que precisava para ter sucesso.

Do princípio da simplificação.

Marítimo: presidente da SAD apresenta demissão

João Luís pediu a demissão do cargo de presiden-
te do conselho de administração da SAD do Ma-
rítimo, confirmou à Lusa fonte oficial do clube.

A demissão do dirigente, empossado em 2 de dezem-
bro último, deu-se dois dias após o anúncio de uma 
Assembleia Geral (AG) de acionistas, a acontecer em 
10 de outubro, pelas 19h00, no Complexo Desporti-
vo do Marítimo, em Santo António, e que tinha como 
ponto principal a destituição da SAD.

As divergências entre as direções de clube e SAD fo-
ram tornadas públicas após o encontro da terceira jor-

nada, em que os insulares foram goleados em Braga 
(5-0). 

«Vou estar aí [na Madeira] amanhã [hoje] de manhã 
e vou tomar medidas drásticas. Vou tomar conta da 
SAD, quer eles queiram, quer eles não queiram», des-
tacou Rui Fontes ao Diário de Notícias da Madeira, no 
dia seguinte ao jogo na Pedreira.

Os madeirenses continuam, com cinco jornadas dis-
putadas, sem pontuar na Liga, ocupando o 18.º e últi-
mo lugar na classificação. Este mau arranque de cam-
peonato ditou a saída do treinador Vasco Seabra. 

Sporting extingue dívida ao BCP
O Sporting extinguiu a dívida junto do BCP 

após uma emissão de obrigações de titula-
rização de 11,5 milhões de euros, feita pela 

Sagasta, informou em comunicado à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Assim, 
os leões ficam com exposição bancária limitada à Sa-
gasta e ao Novo Banco.

«A alteração teve por objecto a emissão pela Sagasta 
de obrigações de titularização adicionais, no montante 
de 11.500.000 euros, a título de acréscimo do preço de 
compra e venda de créditos relacionados com os di-
reitos de transmissão televisiva e multimédia e com os 
direitos de distribuição do canal Sporting TV», lê-se 
no comunicado disponível na Comissão do Mercado 
de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o Sporting, o «encaixe líquido desta opera-
ção permitiu à Sporting SAD reestruturar a sua dívi-
da, extinguindo a dívida originalmente pertencente ao 
Millennium bcp e alterando a sua exposição bancária 
para apenas a Sagasta e o Novo Banco».

Esta operação «teve como objecto a titularização de 
créditos adicionais decorrentes do contrato de cessão 
de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de 
exploração da publicidade estática e virtual do Estádio 
José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e 
direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de 
Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting 
Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomun-
do Audiovisuais, S.A».
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HÉLDER DIAS
AVP-F1

F1: Max Verstappen venceu na Holanda e na Bélgica

Nestas férias do 
jornal A Voz 
de Portugal 

tivemos duas corridas, 
e vamos vos apresentar um pouco das 
duas corridas.

Depois de um interregno de quase um 
mês para umas justas férias para todos 
que trabalham na FORMULA 1, volta-
mos desta feita às montanhas das Arde-
nas, mais precisamente ao legendário cir-
cuito de SPA – FRANCORCHAMPS na 
Bélgica, para esta décima quarta prova 
desta da temporada de 2022. Carateristi-
cas deste circuito que começou a receber 
corridas em 1921, mas viu o primeiro 
Grande Prémio da Formula 1 em 1950, 
tem 7,004 Km de comprimento, 19 cur-
vas e 44 voltas a rodar para os 308.05 Km 
de corrida. Presentemente a sua situação 
é mais saudável pois acabaram de assinar 
um contrato para entrada no calendário 
de 2023. Vamos direto ao domingo com 
uma grelha de partida completamente 
modificada pelas penalizações Carlos 
Sainz compartilha a primeira linha com 
Sergio Perez  sendo a segunda linha re-
partida entre Fernando Alonso e Lewis 
Hamilton. "Três pilotos de língua espa-
nhola nos três primeiros lugares"... os 
dois Alpha Tauri largaram da linha dos 
pits e o carro de Gasly comecou a traba-
lhar apenas a 90 segundos antes da larga-
da. Quanto a Max Verstappem e Charles 
Leclerc largaram da decima quinta e de-
cima sexta posição.

Com uma boa largada Carlos Sainz 
mantém os comandos da corrida en-
quanto o mexicano da Red Bull fez um 
péssimo arranque. Alguns metros atrás 
Lewis Hamilton empurra Fernando 
Alonso fora da pista mas não conse-
gue... continuando Alonso na corrida e 
abandono do britânico com problemas 
mecânicos. Alonso não deixou de tratar 
de idiota, dizendo mesmo que "só sabe 
largar em primeiro". Duas voltas mais 
tarde entrada do carro de segurança por 
acidente entre Latifi e Bottas, com aban-
dono para Bottas. 4ª volta, Max Versta-
ppen já é quarto na corrida agarrando os 
comandos da mesma na 12ª volta.

21ª volta, Sérgio Perez ataca Carlos 
Sainz e é segundo na corrida. Todas as 
equipas começam a fazer a sua entrada 
aos pits para troca de pneus. pedindo a 
Ferrari a Leclerc para aguentar em pista 
por mais cinco voltas. 42ª volta, o holan-
dês faz a volta mais rápida e a vitória na 
corrida, depois de ter  escalado todo o pe-
lotão. Sergio Perez e Carlos Sainz forma-
ram este pódio na Bélgica. Em entrevista 
a Martin Brundle, o entrevistador disse 
a Max "que um dia poderia contar aos 
seus netos que num Grande Prémio na 
Belgica largou em 14 posicao e ganhou a 

corrida" e... É VERDADE. Após a vitória 
de Max Vertappen, Charles Leclerc disse 
que a corrida ao titulo fica cada vez mais 
difícil. Max Vertappen lidera o Campeo-
nato do Mundo de Pilotos com 284 pon-
tos, seguido de Sergio Perez com 191 e 
Charles Leclerc,186.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen; Red Bull
2-Sergio Perez; Red Bull
3-Carlos Sainz; Ferrari
4-George Roussell; Mercedes
5-Fernando Alonso; Alpine 

Este último fim de semana foi no belís-
simo circuito de Zandvoort situado na 
Holanda, todos eles vestidos de laranja, 
(Não são fãs da McLaren) são sim os se-
guidores e incontornáveis apoiantes do 
atual Campeão do Mundo Max Versta-
ppen, ele a correr em casa a décima quin-
ta prova desta época do Campeonato do 
Mundo da FÓRMULA 1. 

No domingo as verdes tomam mais 
uma vez o lugar das vermelhas e Max 
Verstappen rapidamente se oferece os 
comandos da corrida sob uma persegui-
ção cerrada de Charles Leclerc a cerca 
de 1,2 seg. 4ª curva e Hamilton encosta 

a sua roda dianteira no centro do mono-
lugar de Carlos Sainz, os dois continuam 
na corrida, 6ª volta Magnussen sai de 
pista bate no muro com a roda traseira 
esquerda mas ,volta para a corrida. 12ª 
voltas e as primeira paragens nos pits 
para mudança de pneus, Daniel Ricciar-
do foi o primeiro. 18ª volta e paragem 
desastrosa da Ferrari e Carlos Sainz 12 
seg! não tinham a roda traseira esquerda 
para calçar o carro do espanhol... como é 
possível! 20ª volta e os Mercedes de Ha-
milton e Russell são os lider na corrida 
,mas ainda não mudaram de pneus  o 

que o fizeram a 31ª volta, já com Versta-
ppen nos comandos. 39ª volta Hamilton 
o mais rápido em pista .47ª volta Tsuno-
da Alpha Tauri com problemas de cinto 
de segurança e diferencial abandona a 
corrida. 55ª volta e Valtteri Bottas esta-
ciona o seu Alfa Romeo entre a curva 1 
e 3 e entrada pela primeira vez de um 
carro de segurança  num Grande Pré-

mio na Holanda.61ª volta e Verstappen  
ultrapassa Hamilton e Russell passa para 
segundo na corrida. 68ª voltas e grande 
luta de Sainz e Perez. 72ª voltas e Max 
Verstappen ,Red Bull vence o seu Gran-
de Prémio Holanda na sua casa, a sua dé-
cima vitória esta temporada, seguido de 
George Russell, Mercedes e Charles Le-
clerc, Ferrari. Carlos Sainz ,Ferrari pena-
lizado 5 seg. (por ter ultrapassado Ocon 
com bandeira amarela) terminou na oi-
tava posição. Efectivamente um Grande 
Prémio onde os erros da Mercedes e Fer-
rari fizeram a diferença. Rosberg, Cam-
peão de 2016 criticou a Ferrari dizendo 
que (equipes da Fórmula 2 e Fórmula 3 
fazem melhor trabalho) o Chefe da Fer-
rari em resposta disse, "era fácil criticar 
quando não se está por dentro". Alonso 
e Ocon festejaram o belíssimo desempe-
nho do Alpine sexto e oitavo na corrida 
respetivamente. No final e em entrevista 
Max Verstappen não deixou de agrade-
cer ao público (305 000 nos três dias), es-
pecialmente à ONDA LARANJA... estou 
muito feliz pela vitória, obrigado pelo 
vosso suporte. Próximo encontro a 11 de 
setembro em Monza no Grande Prémio 
de Itália na casa da Ferrari.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen; Red Bull
2-George Russell; Mercedes
3-Charles Leclerc; Ferrari
4-Lewis Hamilton; Mercedes
5-Sergio Perez; Red Bull



12 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 8 SEPTEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 8TH OF SEPTEMBER 2022PUBLICIDADE

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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