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Adeus à Rainha
A rainha morreu pacificamen-

te em Balmoral quinta-feira 
passado, informou a nota do 

Palácio de Buckingham sobre Eliza-
beth 2ª, que faleceu aos 96 anos, na 
sua casa de veraneio na Escócia.

Embora os súditos desconfiassem 
que o estado de saúde dela era grave, 
pois os filhos e netos foram chama-
dos para junto da monarca diante da 
anunciada preocupação dos médicos, 
os britânicos estão se sentindo órfãos. 
A notícia refletiu no mundo todo. 
Londrina (Pequena Londres), que 
nasceu por influência de uma empre-

Continuação na página 4
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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

14 E 15 DE AGOSTO: FESTA DA
ASSUNÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA

A planta de uma casa é como um sonho, uma 
promessa que antecipa a alegria de a ver 
construída. Mas será preciso ainda esperar 

muito tempo para que este sonho se transforme em 
realidade.

O amor é felicidade que não se compra porque é pôr 
em prática esta felicidade como no Evangelho de Nos-
so Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 
11 versículo 27-28 que diz... Naquele Tempo, enquanto 
Jesus falava à multidão, uma mulher levantou a voz na 
meio da multidão e disse: "Feliz Aquela que Te trouxe 
no seu ventre e Te amamentou no seu peito". Mas Jesus 
respondeu: Mais felizes são os que Ouvem a palavra 
de Deus e põem em prática. Ela foi Imaculada na sua 
Conceição a cheia de graça-;sempré Virgem, como foi 

misteriosamente profetizado em Isaías (7, 14) e revela-
do na Anunciação do Arcanjo Gabriel; e agora elevada 
em corpo e alma ao Céu, numa glorificação.

Não recebeu nem receberá jamais criatura alguma.
Maria é a Arca da Nova Aliança porque Trouxe du-

rante nove meses em seu seio Imaculado o Filho de 
Deus feito Homem, dois anos nos braços e toda a vida 
no coração.

O nosso Portugal Continental, Açores e Madeira 
Festeja-se os dias 14 e 15 de Agosto em especial com o 
nome de nossa Senhora dos Anjos etc.

- Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de 
Deus Espírito Santo e Templo e Sacrário da Santíssima 
Trindade.

De resto o que Jesus faz à sua Mãe gostaríamos nós 
de fazer às nossas Queridas Mães com o mesmo Amor.

A mãe de todos nós conta conosco e nós contamos 
com ela. Bem Haja.

EDUÍNO MONIZ
Colaborador especial

Doações Entre Casados

As doações entre os cônjuges 
estão sujeitas a um regime 
especial, previsto nos arti-

gos 1761.º a 1766.º e 1791.º e subsidiariamente pelas 
regras dos artigos 940º a 979º todos do Código Civil.

Importa desde logo referir que, no regime da doação 
entre casados, só é admissível a doação de bens pró-
prios do doador e que os bens doados não se comuni-
cam ao casal ainda que o regime de casamento seja o 
da comunhão geral de bens.

Por outro lado, se entre os cônjuges vigorar impera-
tivamente o regime da separação de bens, a doação 
entre casados é nula.

No que toca à questão da validade formal das doa-
ções entre casados, se, por aplicação da regra geral, a 
doação de bens imóveis deverá ser feita por escritu-
ra pública ou documento particular autenticado, já a 
doação de coisas móveis está sujeita a um regime es-
pecial, devendo constar de documento escrito, ainda 
que a doação seja acompanhada da tradição da coisa 
(entrega do bem).

Por regra, os cônjuges não podem fazer doações re-
cíprocas no mesmo acto. Porém, essa regra não é apli-
cável às reservas de usufruto nem às rendas vitalícias a 
favor do sobrevivente, estipuladas, umas e outras, em 
doação dos cônjuges a terceiro.

As doações entre os cônjuges estão também sujeitas a 
um regime especial de livre revogabilidade, ou seja, as 
doações entre casados podem ser revogadas a todo o 
tempo pelo doador, sem que lhe seja lícito renunciar a 
este direito. A faculdade de revogação não se transmi-
te porém aos herdeiros do doador. 

A doação entre casados caduca nos seguintes casos:
Se o donatário falecer antes do doador, salvo se este 

confirmar a doação nos três meses subsequentes à 
morte daquele (sendo neste caso exigido que a con-
firmação revista a forma exigida para a doação v.g. es-
critura pública ou, documento particular autenticado 
nos casos de imóveis e documento escrito no caso de 
coisas móveis);

Se o casamento vier a ser declarado nulo ou anulado, 
sem prejuízo do disposto em matéria de casamento 
putativo;

Se ocorrer divórcio ou separação judicial de pessoas 
e bens por culpa do donatário e este for considerado 
único ou principal culpado; o que terá de ser conjuga-
do com o actual regime legal de divórcio e separação 
judicial de pessoas e bens para o qual já não se exige a 
violação culposa dos deveres conjugais, integrando as-
sim aquele resquício de situações em que ainda releva 
a declaração de culpa na decretação do divórcio.

Ainda a respeito deste motivo para a caducidade das 
doações entre casados, há que ter presente o disposto 
no artigo 1791º do Código Civil, sob a epigrafe ”Bene-
fícios que os cônjuges tenham recebido ou hajam de 
receber”, onde se estipula, como efeitos do divórcio, 
que cada cônjuge perde todos os benefícios recebidos 
ou que haja de receber do outro cônjuge ou de terceiro, 
em vista do casamento ou em consideração do estado 
de casado, quer a estipulação seja anterior quer pos-
terior à celebração do casamento, mas podendo o au-
tor da liberalidade determinar que o benefício reverta 
para os filhos do casamento.

Trata-se aqui de uma sanção, ou “pena civil” que a 
lei aplica ao cônjuge culpado, o qual, dando causa ao 
divórcio pelo seu comportamento, mostrou não mere-
cer os benefícios provenientes do outro cônjuge. 
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Imigração, mais uma vez

O Homem é um animal de 
apegos: apega-se a uma be-
bida, apega-se a um prato, 

apega-se a um restaurante, apega-se 
a um bar, apega-se a um desporto, 

apega-se a uma equipa desportiva, apega-se a um 
ou mais vícios, apega-se a hábitos, apega-se ao local 
onde nasceu, apega-se ao seu país de origem, apega-
-se a uma comunidade, etc., poderíamos continuar a 
lista quase indefinidamente. 

A estes apegos torna-se difícil para o individuo per-
ceber que a Vida é um rio com a água em constante 
movimento; o que foi não o será mais em termos reais, 
talvez sim em termos qualitativos, todavia a evolução é 
uma constante da Vida tão certa como a morte. Assim 
como os indivíduos nascem, evoluem e eventualmente 
cessam de existir, as nações e seus povos têm a sua gé-
nese, a sua evolução e eventualmente cessam de existir, 
por uma transformação contínua ao longo do tempo 
ou por algum evento que destrói totalmente aquele 
povo e nação. Não é assim por acaso que ao exami-
narmos a História das várias nações vemos a trans-
formação dos povos ao longo dos séculos, ao longo 
dos milénios. Aliás, um simples exercício de pesquisa 
aos nossos antecedentes portugueses de há não muito 
tempo, digamos século XIX, muito provavelmente nos 
colocaria numa situação em que não nos identifica-
ríamos na totalidade com a sociedade daquela altura, 
principalmente no que toca a liberdades individuais e 
peso de algumas instituições na sociedade (igreja cató-
lica, por exemplo). À luz desta realidade é triste ver as 
asneiras que dizem sobre a imigração aqui no Quebec 
ou mesmo um pouco pelo mundo fora. Fazendo uso 
do desalento e desespero de membros da sociedade, 
vemos líderes políticos afirmarem autênticas estupide-
zes do alto da sua ignorância, mobilizando indivíduos 
que sentindo algo de mal na sociedade, agarram-se 
a esses líderes como se fossem messias que tudo so-
lucionarão. Não é de estranhar por exemplo que na 
Suécia, nas eleições deste fim de semana, um partido 
em particular tivesse um aumento extraordinário de 
votação face aos social-democratas (equivalente aos 
socialistas em Portugal), partido aquele que propõe 
medidas mais musculadas no controlo da imigração 
e segurança face aos seus adversários políticos numa 
Suécia que tem vivido alguns casos funestos de violên-
cia. Curiosamente, se fechássemos os olhos a essa par-
te das suas propostas, muitos de nós até concordariam 
com as restantes medidas nas restantes áreas da gover-
nação e não chocaria inclusive o eleitorado mais à es-
querda. No entanto ressalta a sua quase aversão à imi-
gração, como causadora dos males de uma sociedade 
que tinha as suas forças de segurança como de brandos 
costumes. Em Portugal, no fórum Almada, um caso 
de tiroteio envolvendo a etnia cigana, resultando no 
ferimento de uma criança de 5 anos, atirou novamente 

para os assuntos do dia a questão das minorias isola-
das socialmente. No Quebec confunde-se o peso da 
imigração com a coesão social, identidade nacional e 
funcionamento da sociedade, numa autêntica lotaria 
de números que cada força política pretende permitir 
para imigração. Alguns arautos mais extremistas da 
francofonia pretendem minimizar ou limitar a emi-
gração apenas a origens francófonas, travestindo as 
suas palavras e intenções para que não se note a xeno-
fobia encapuçada, havendo ideias tão macabras como 
formas de limitar outras línguas mesmo no seio dos 
nossos lares. No meio de tudo isto falta o bom senso. 

Como vimos acima as sociedades evoluem e a socie-
dade quebecoise evolui e evoluirá também, isso é cer-
to. A única forma de manter o Quebec seria construir 
muros à sua volta e ninguém nem nada sairia ou en-
traria mumificando a sociedade. Queremos isso para 
o Quebec? Penso que não! Assim temos que dar como 
facto certo a evolução da nação quebecoise, mas po-
demos fazê-lo pela forma positiva, sem antagonizar os 
que chegam para se instalar e participar da sociedade 
quebecoise. As línguas, culturas e outras formas de es-
tar são mais-valias que podem e devem ser aprovei-
tadas pelo Quebec e pelo Canadá. Ninguém parte da 
sua terra sem ser forçado. Não é assim surpreendente 
entrevistar imigrantes, sejam eles de onde forem, com 
a nostalgia do regresso, com a saudade e a pena do que 
poderia ser o seu país de origem, com a saudade da 
família e amigos, saudade da familiaridade de lugares, 
odores, paisagens entre outros. A discussão de núme-

ros é uma discussão técnica que depende da capacida-
de das estruturas receberem as pessoas de forma con-
veniente, incluindo rácio de capacidades profissionais 
de modo a permitir o acolhimento equilibrado. Falar 
de integração na perspetiva sub-reptícia de transfor-
mar os imigrantes em quebecoises, matando as suas 
origens para assimilarem forçosamente uma outra 
nada mais é do que uma violência. Agora a integração 
em que respeitamos as origens dos imigrantes e ensi-
namos os quês e porquês da sociedade quebecoise, isso 
sim, é uma integração humana, convidativa, tolerante. 

Choca-me ver um primeiro ministro incapaz de in-
vocar os “valores quebecoises” pois mostra que ele é 
incapaz de diferenciar entre valores, cultura e costu-
mes. Para mim valores não têm nacionalidade e posso 
enumerar alguns: a Verdade; a Justiça; o Respeito pelo 
seu semelhante independentemente das suas caracte-
rísticas físicas, psicológias, étnicas e outras; a Bondade; 
a Tolerância, apenas para enumerar alguns. 

Estes valores não são quebecoises, portugueses, ame-
ricanos, canadianos, franceses, ingleses, chineses ou 
africanos! São transversais a todas as nações e povos, 
portanto são valores humanos que são depois adapta-
dos às culturas de cada povo. 

O bom senso e respeito mútuo são suficientes para 
compreender esta realidade.
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SYLVIO MARTINS
E FOTOS JOÃO ARRUDA

Adeus à Rainha
sa inglesa, a Companhia de Terras Norte do Paraná, 
também sentiu a partida da monarca.

A morte de Elizabeth 2ª marca o fim de uma era. His-
toriadores e analistas políticos mundo afora atestam 
que a rainha unia a grande maioria da população de 
seu país, ricos e pobres, nobres e plebeus, monarquis-
tas e republicanos. Nenhum outro líder de uma nação 
viu tantos acontecimentos, como a Segunda Guerra 
Mundial, a Guerra Fria, a formação da União Europeia 
e até a saída do Reino Unido dessa comunidade.

Sobre a Segunda Guerra Mundial, um exemplo de 
mulher forte e determinada quando ainda princesa, 
em 1945, com apenas 19 anos, entrou no ramo femi-
nino do exército britânico e trabalhou como motorista 
de caminhão e mecânica.

A mais longeva monarca do Reino Unido, no cargo 
por 70 anos, tem muitas lições para deixar a outros líde-
res mundiais. Por essas sete décadas ela buscou separar 
a vida pública e a vida privada, mesmo que seus filhos 
e netos não tenham tido sucesso nessa empreitada. 
Também foi um exemplo de dignidade no papel de re-

presentar o seu povo, cumprir protocolos com sabedo-
ria para assim se tornar símbolo de&nbsp;&nbsp;força 
e estabilidade. Tanto que uma pesquisa realizada este 
ano pelo instituto YouGov apontava que Elizabeth, a 
aristocrata que gostava de cavalos, cães e do campo, era 
aprovada por 75% dos britânicos.

Agora, a morte da rainha desencadeia grandes ques-
tões constitucionais, principalmente sobre a sucessão. 
E não será uma missão fácil para o rei Charles 3º. O 
carisma e a longevidade fizeram de Elizabeth 2ª quase 
que um símbolo pop no globalizado mundo do século 
21

Charles chega ao trono em um momento de crise 
econômica e política, quando o Reino Unido terá que 
se confrontar com questões energéticas agravadas pela 
Guerra da Ucrânia. É, certamente, um momento bem 
desafiador, mas também uma oportunidade para que 
o novo rei sustente a bandeira que vem levantando há 
anos: a sustentabilidade ambiental. É, certamente, uma 
pauta atual que pode representar um legado, já que a 
mudança climática e a ecologia são temas caros para a 
humanidade.

Continuação da página 1

Festividades de Nossa Senhora dos Milagres
Na sua trigésima edição, a comissão or-

ganizadora da festa de Nossa Senhora dos 
Milagres, tentou organizar o mais possível 

a dar um brilho nas festividade da Nossa Senhora dos 
Milagres.

É claro que não se pode fazer uma grandiosa festa 
com artistas e ter 1500 pessoas na igreja nem no Cen-
tro Comunitário A.P.E.S. de Hochelaga.

Mas, apesar de tudo, o centro teve muita gente du-
rante toda a semana e podemos dizer que sábado es-

teve bastante animado com muita alegria com Marly 
Pimentel e Sergio Vieira.

Nestas celebrações podemos apreciar o desenvolvi-

mento de uma semana com muita alegria e fé e uma
peregrinação da Santa Cruz até ao Centro Comunitá-

rio de Hochelaga...
No domingo, a missa solene foi presidida pelo Re-

verendo Padre Adam e a animação esteve a cargo do 
Grupo Coral de Santa Cruz.

Logo após a celebração, todos foram para o Centro.
Durante o verão é sempre mais fraco porque todos 

vão de férias, mas agora todos estão a regressar e o cen-
tro vai recomeçar as suas festas tradicionais.

No final todos comeram muito bem, e todos adora-
ram o ambiente de amizade, e, familial.

É importante de notar que dois dos fundadores es-

tavam presentes, e quero agradecer pela sua presença 
porque esta casa merece a sua visita. E, o conselheiro 
da Diaspora Açoriana, Vitor 
Faria, veio dar uma visita ao 
Centro Comunitário de Ho-
chelaga.

Muitos parabéns à comis-
são organizadora e a todos 
que trabalharam para esta 
linda festa em Louvor à Se-
nhora dos Milagres. 
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FRANCISCA REIS
E FOTOS JOÃO ARRUDA

O Diretor Regional das Comunidades José Andrade
em visita ao Canadá paragem em Montreal

O Director Regional das 
Comunidades José 
Andrade em visita ao 

Canada para a 24 a Assembleia 
Geral do Conselho Mundial 

das Casas dos Açores que foi presidida pela Casa 
dos Açores de Winnipeg na província de Manito-
ba de 2 a 4 de Setembro.

No dia 31 de Agosto a Casa dos Açores do Que-
beque recebeu com muito carinho o nosso Direc-
tor das Comunidades do Governo dos Açores José 
Andrade.

A chegada do Director das Comunidades José 
Andrade sempre trás nos muita alegria e orgulho, 
esta não foi a primeira vez que vem nos visitar a 

Montreal, mas foi a primeira visita como Director 
Regional das Comunidades do Governo dos Aço-
res. 

Os nossos parabéns a nossa Casa dos Açores do 
Quebeque por ter tão bem recebido o nosso Di-
rector das Comunidades que foi sem duvida uma 
excelente e breve vi-
sita, no dia seguinte 
já estava de viagem 
para o Winnipeg jun-
to com o Presidente 
da Casa dos Açores 
do Quebeque Eduar-
do Leite. Boa viagem 
as estes dois grandes 
Senhores que tanto 
nos orgulha. 
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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.

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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Tomou posse como Admi-
nistrador Paroquial da Pa-
róquia do Senhor Bom Je-

sus o Pe. Nuno Filipe Sousa, que esteve até agora 
como Vigário Paroquial de São Miguel Arcanjo, 
São Pedro e São Lázaro, em Vila Franca do Cam-
po. 

A anteceder a tomada de posse, o novel sacerdo-
te foi acolhido festivamente na Paróquia, estando à 
sua espera numerosos fiéis e as Filarmónicas Pro-
gresso do Norte e Lira do Norte que entoaram o 
Hino do Patrono de Rabo de Peixe, o Senhor Bom 
Jesus, ao som dos repiques festivos e ao estalejar de 
foguetes, em sinal de festa. O Conselho Pastoral deu 
as boas-vindas e uma criança ofertou em nome da 
comunidade um vistoso ramo de flores, que o Pe. 
Nuno entregou a Nossa Senhora do Rosário.

O Pe. Nuno Sousa foi acolhido no templo, rica e 
propositadamente engalanado, com uma sonora 
salva de palmas, enquanto o Grupo Coral Paroquial 
entoava o cântico, Salve, salve, eleito de Cristo.

O Ouvidor da Ribeira Grande, Pe. Vítor Medeiros, 
presidiu à solene eucaristia, dando posse ao novo 
Administrador Paroquial, após o juramente de fi-
delidade e profissão de fé, manifestando a sua ale-
gria por ser um dia de festa, em que se congregou o 
povo de Deus para acolher o novo pastor colocado 
à frente do seu povo para o guiar, em nome de Je-
sus. Tratou-se de um dia em que encheu o coração 
de esperança a comunidade do Senhor Bom Jesus, 
apelando para que deve orar a Deus pelo Pe. Nuno 
Sousa, para que ele seja um instrumento ao serviço 
dons ministeriáveis de Deus e parafraseando Santo 
Agostinho, rematou: convosco sou cristão, para vós 
sou o vosso pastor. 

De facto, foi com muita alegria que a comunida-

de de Rabo de Peixe recebeu a feliz notícia do Pe. 
Nuno Filipe Pacheco Sousa ter aceite tomar conta 
daquele rebanho, que tudo fará para que ele se sinta 
acolhido com carinho e ânimo para tomar conta da 
ceara. Que a sua presença seja sinal de união e que 
a chama da fé jamais desapareça de uma paróquia 
que tantos insignes sacerdotes e até um bispo já deu 
ao mundo, ao longo dos seus 500 anos de história.

A partir de agora, ele é mais um membro da fa-
mília paroquial de Rabo de Peixe; compartilhará os 
momentos de alegrias e os momentos menos bons, 
certos que cuidará dos seus paroquianos, como o 
Pastor que cuida e conhece cada ovelha do seu re-
banho, aliás na senda do pedido e do exemplo do 
Papa Francisco.

A partir de agora, o Pe. Nuno Sousa, como Ad-
ministrador Paroquial, será o interlocutor de Deus 
junto dos seus paroquianos e será o seu mensageiro 
privilegiado diante de Deus.

O Pe. Nuno Sousa foi acolhido com naturais ex-
pectativas e nos dias antecedentes, os paroquianos 
ficaram ansiosos, aguardando a sua chegada, dado 
que consideram que não era sem tempo, pois a co-
munidade do Senhor Bom Jesus precisa da juven-
tude e dedicação do novel sacerdote e de uma coisa 
têm a certeza: a mão de Deus dominará, e ajudará 
todos a caminharem nas suas sendas insondáveis.

É nesta perspetiva de fé que os paroquianos do Se-
nhor Bom Jesus lhe ofereceram todo o apoio e ajuda 
e o Conselho Pastoral, em nome de toda a Paróquia, 
expressou naquela cerimónia o carinho, a amizade e 
a disponibilidade no dia-a-dia da vida comunitária, 
simbolizados na entrega de uma lembrança, consti-
tuída por um rosto de Cristo em prata, para assina-
lar a data, tendo o Presidente da Junta de Freguesia 
entregue uma placa, augurando as boas-vindas. 

No final, o Coral do Senhor Bom Jesus, que ani-
mou liturgicamente o momento, ajudou o povo a 
entoar o hino do padroeiro, tendo os fiéis de segui-
da juntado no adro da igreja engalanado, para um 
Porto de honra, num convívio alegre e cordial, em 
que participaram, muitas pessoas provindas de Vila 
Franca do Campo e da Ribeirinha, de onde o Pe. 
Nuno Sousa é natural.

Na perspetiva do novo sacerdote, o Padre deve ser 
uma espécie de astrolábio na sua comunidade e gru-
po de amigos, pois está lá, para quem quiser dele 
precisar. A presença do Padre muito para além das 
portas das Igrejas é fundamental, sem nunca perder 
a consciência de quem é. 

Rabo de Peixe sabe que pode contar com o Pe. 
Nuno Pacheco, pois não é um estanho para a comu-
nidade, pois tem vindo a colaborar, de forma presti-
mosa, na Paróquia. desde há muitos anos.

Acolhimento

CARTOON DA SEMANA
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Por que razão engordamos?

Os primeiros hominídeos evoluíram ao lon-
go de milhões de anos alimentando-se do 
que a Natureza lhes dava: peixe, carne, ovos, 

bagas e partes aéreas das plantas. O desenvolvimen-
to do cérebro humano terá sido favorecido por uma 
alimentação que fornecia essencialmente gorduras e 
proteínas extraídas dos animais que o homem primi-
tivo caçava e pescava.

A introdução em 1977 das novas orientações alimen-
tares para os americanos, baseadas numa dieta rica 
em carboidratos e pobre em gorduras, precisamente 
o oposto da alimentação que fizemos ao longo de mi-
lhões de anos, teve um efeito desastroso na nossa saú-
de. A obesidade, diabetes tipo 2, síndrome metabólica e 
cancro tem aumentado de forma galopante na popula-
ção da maioria dos países ocidentais, atingindo valores 
nunca antes vistos. De facto, é comum considerar que as 
gorduras saturadas são a principal causa de obesidade, 
doenças cardiovasculares e diabetes, mas, na realidade, 
não há nenhum estudo que o comprove. Esta ideia de 
que as gorduras saturadas são o principal inimigo da 
nossa saúde cardíaca surgiu de um estudo realizado 
nos anos 50 do século XX sobre a relação entre o con-
sumo de gorduras saturadas e a incidência de doenças 
cardiovasculares na população de dezenas de países. 
Todos acreditaram nas conclusões do autor desse estu-
do, Ancel Keys, e ninguém reparou que ele eliminara 
da sua estatística países como a Noruega e a Holanda, 
que, apesar de apresentarem consumos elevados de 
gorduras saturadas, tinham baixíssima incidência de 
problemas cardiovasculares. Por outro lado, eliminou 
também do estudo países como o Chile, que apesar de 

consumirem poucas gorduras saturadas tinham uma 
elevada incidência deste tipo de doenças. As conclusões, 
feitas à custa da manipulação dos resultados, ditaram as 
orientações nutricionais sobre as gorduras nas últimas 
décadas. Em particular, fizeram-nos temer as gorduras 
saturadas presentes nas carnes, lacticínios e ovos.

São numerosos os estudos que mostram que os car-

boidratos prejudicam mais a saúde do que as gorduras 
saturadas aumentando os níveis de açúcar e colesterol 
sanguíneo, e promovendo a diabetes tipo 2, as doenças 
cardiovasculares e o cancro. Tudo leva a crer que uma 
dieta bem formulada com baixo teor de carboidratos 
melhora a glicémia, o colesterol e os triglicerídeos do 
sangue e reduz os processos inflamatórios, evitando o 
recurso a medicação.

A Suécia foi o primeiro país ocidental a emitir orienta-

ções que rejeitam o dogma da dieta baixa em gorduras 
em favor da redução dos carboidratos e aumento das 
gorduras na alimentação. Essa mudança das orienta-
ções nutricionais seguiu-se à publicação de um estudo 
realizado pelo Conselho Sueco Independente de Ava-
liação das Tecnologias da Saúde, depois de rever 16.000 
trabalhos científicos publicados até Maio de 2013. Daí 

resultou a proposta de uma nova pirâmide alimentar, 
recomendada desde 2013, onde os fornecedores de car-
boidratos como os cereais, tubérculos e leguminosas 
estão no topo e os legumes, com valores quase residuais 
deste macronutriente, são a base da alimentação.

Engordamos porque ingerimos demasiados carboi-
dratos. Em vez de olharmos para os teores de gorduras 
dos alimentos, deveríamos antes olhar para o teor de 
açúcar e de outros carboidratos.

ANA CARVALHAS
(Nutricionista) | Apimprensa
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

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 
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4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, 
Québec, H2W 1Z4
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E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654 INGREDIENTES: 

1 kg dobrada
2 c. de sobremesa sal
1 limão; 450 g mão de vitela
500 g orelha de porco
200 g entremeada; 600 g frango
2 c. de sopa banha de porco
100 g cebola; 1 dente alho
150 g cenoura; 1 q.b. colorau; 
200 g chouriço de carne
200 g chouriço de vinho; 300 g morcela
1 copo vinho branco
2 feijão-branco cozido
1 q.b. salsa fresca

Tripas à moda do Porto
MODO DE PREPARO: 

1Lave muito bem a dobrada e 
esfregue com metade do sal 

e com o limão.

2Tempere as restantes carnes 
com o restante sal.

3Coza a mão de vitela e a ore-
lha numa panela com água. 

Se tiver uma panela de pressão 
será mais rápido.

4Noutro tacho com água, coza 
a entremeada com o frango. 

Deixe cozinhar durante cerca de 
30 minutos.

5Aqueça a banha num tacho 
e refogue a cebola e o alho 

com a folha de louro. Junte a ce-
noura e deixe cozinhar em lume 
brando.

6Junte um pouco de colorau 
e as carnes cozidas corta-

das em pedaços. Adicione os 
enchidos cortados em rodelas e 
envolva. Refresque com o vinho 
branco.

7Deixe cozinhar por cerca de 
5 minutos e em seguida junte 

o feijão. Envolva e deixe apurar 
em lume brando por cerca de 15 
minutos.

8Rectifique os temperos a 
gosto.

9Polvilhe com salsa e sirva 
com arroz branco.
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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

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

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

SÓ PARA RIR

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

† ISAAC NEPOMUCENO
É com grande pesar, que a fa-
mília vem por este meio anun-
ciar o falecimento em Mon-
treal no dia 9 de setembro de 
2022, com 88 idade, o senhor 
Isaac Nepomuceno esposo 
de Alice Rocha Ferreira, na-
tural de Rocio do Carvalhal, 
Bombarral, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa, sua 
filha Filomena, sua neta Olivia 
(Anthony) e neto Diego, seus 
familiares e amigos. 
Os serviços funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, St-Laurent, Montreal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O vélorio terá lugar sexta-feira 23 de setembro de 2022 
das 14h às 20h. O funeral terá lugar no sábado 24 de se-
tembro às 10h na igreja Santa Cruz. Seguindo os seus 
desejos, ele será sepultado no cimitério Santuario Sr. 
Jesus do Carvalhal em Bombarral, sua cidade natal em 
Portugal. A familia vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimonias 
funebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Haja.

EMPREGOS

Companhia está a procura 
de um empregado

para fazer limpeza durante a noite. 
514 889-7292 ou 450 979-7292

O restaurante Casa Portugaise precisa de um cozi-
nheiro ou cozinheira com experiência em grelha à 

carvão, empregados de mesa e um empregado para 
fazer limpeza do restaurante durante a noite. 

Muito bom salário. 
Contactar-me casaportugaise@gmail.com 

ou por 514-637-2202

EMPREGOS



10 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 15 SEPTEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 15TH OF SEPTEMBER 2022

1-Benfica	 18	 	6	 6	 0	 0	 14	 		3
2-SC	Braga	 16	 	6	 5	 1	 0	 21	 		5
3-FC Porto 15  6 5 0 1 15   4
4-Boavista	 12	 	6	 4	 0	 2	 		6	 		7
5-Portimonense	 12	 	6	 4	 0	 2	 		7	 	6
6-Casa	Pia	 11	 	6	 3	 2	 1	 		6	 		3
7-Sporting	 10	 	6	 3	 1	 2	 12	 		8
8-Estoril	Praia	 10	 	6	 3	 1	 2	 		8	 		5
9-Vitória	SC	 		9	 	6	 3	 0	 3	 		4	 		4
10-GD	Chaves	 		8	 	6	 2	 2	 2	 		6	 		7
11-Gil	Vicente	 		8	 	6	 2	 2	 2	 		5	 		6
12-FC	Arouca	 		7	 	6	 2	 1	 3	 		4	 13
13-FC	Vizela	 		5	 	6	 1	 2	 3	 		5	 		7
14-Rio	Ave	 		5	 	6	 1	 2	 3	 		8	 11
15-FC	Famalicão	 		4	 	6	 1	 1	 4	 		1	 		7
16-Santa	Clara	 		4	 	6	 1	 1	 4	 		4	 		7
17-Paços	de	Ferreira   0  6 0 0 6   4 14
18-Marítimo	 		0	 	6	 0	 0	 6	 		4	 17

 PTS  J V E    D GM   GS

6ª JORNADA

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

     PTS  J V  E  D GM GS

09/09 Vitória SC 1-0 Santa Clara
10/09 FC Famalicão 0-1 Benfica
  Sporting 4-0 Portimonense
  FC Porto 3-0 GD Chaves
11/09 P. Ferreira 2-3 Casa Pia
  FC Arouca 1-2 Boavista
  Marítimo 1-2 Gil Vicente
  Rio Ave 2-3 SC Braga
12/09 FC Vizela 0-1 Estoril Praia

7ª JORNADA
16/09 Portimonense 15:15 Chaves
17/09 Santa Clara 10:30 P. Ferreira
  Gil Vicente 10:30 Rio Ave
  Estoril Praia 13:00 FC Porto
  Boavista 15:30 Sporting
18/09 FC Arouca 10:30 Vitória SC
  Benfica 13:00 Marítimo
  Casa Pia 13:00 Famalicão 
  SC Braga 15:30 FC Vizela

6ª JORNADA
09/09 UD Oliveirense 1-1 FC Penafiel
10/09 Vilafranquense 3-2 Benfica B
  CD Mafra 0-1 FC Porto B
11/09 SC Covilhã 1-2 Nacional
  B SAD 1-1 Feirense
  Leixões 0-1 Farense
  Torreense 0-3 CD Tondela
  Trofense 0-3 Moreirense
12/09 Est. Amadora 2-1 A. Viseu

7ª JORNADA
16/09 CD Tondela 13:00 B SAD
17/09 A. Viseu 6:00 CD Mafra
  FC Penafiel 9:00 Moreirense
  FC Porto B 10:30 Torreense
18/09 Farense 6:00 Vilafranquense
  Benfica B 6:00 SC Covilhã
  Nacional 9:00 Trofense
  Est. Amadora 10:30 Leixões
19/09 Feirense 13:00 UD Oliveirense

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

Grupo East P J V E D GM GS
1-Philadelphia Union 63 31 18 9 4 68 22
2-CF Montréal 56 31 17 5 9 58 49
3-NY Red Bulls 50 31 14 8 9 47 37
4-New York City FC 46 31 13 7 11 51 39
5-Orlando City 42 29 12 6 11 36 45
6-FC Cincinnati 42 30 10 12 8 54 49
7-Columbus Crew 41 30 9 14 7 40 35
8-Inter Miami CF 39 30 11 6 13 38 50
9-NE Revolution 38 31 9 11 11 44 47
10-Atlanta United 36 30 9 9 12 45 50
11-Charlotte FC 35 30 11 2 17 35 46
12-Chicago Fire 35 31 9 8 14 33 42
13-Toronto FC 34 31 9 7 15 49 57
14-DC United 27 31 7 6 18 32 62

Grupo West P J V E D GM GS
1-Los Angeles FC 61 31 19 4 8 61 35
2-Austin FC 51 30 15 6 9 60 45
3-FC Dallas 49 31 13 10 8 45 34
4-Nashville SC 46 31 12 10 9 49 38
5-Minnesota United 45 31 13 6 12 45 45
6-Portland Timbers 45 31 11 12 8 50 47
7-Real Salt Lake 43 30 11 10 9 38 38
8-LA Galaxy 40 29 11 7 11 47 43
9-Seattle Sounders 39 30 12 3 15 43 40
10-Colorado Rapids 36 30 9 9 12 41 51
11-Sporting KC 34 31 9 7 15 36 51
12-Vancouver Whitecaps 34 30 9 7 14 33 54
13-Houston Dynamo 33 31 9 6 16 39 49
14-SJ Earthquakes 30 29 7 9 13 44 61

DESPORTO
CHAMPIONS: SPORTING  2-0  TOTTENHAM

Extremo do Sporting no momento 
em que viu o golo que apontou
Arthur Gomes não podia desejar uma estreia 

melhor com a camisola do Sporting.
O extremo contratado ao Estoril no último 

dia do mercado de transferências entrou nos descon-
tos da partida frente ao Tottenham e, na 
primeira vez que tocou na bola, arrancou 
pelo flanco esquerdo, tirou toda a gente 
do caminho e marcou um golaço que se-
lou o triunfo dos leões.

Na zona de entrevistas rápidas da Eleven 
Sports, o brasileiro viu pela primeira vez 
o que acabara de fazer e a reação diz tudo.

«Caraca! Não vou dormir vou ver o golo 
a noite toda. Vou tentar dormir, mas não 
vai ser fácil. Foi uma noite inesquecível», 
atirou sem conseguir esconder o sorri-
so, agradecendo depois a confiança de 
Amorim. «Estou muito feliz. É um sonho, 

sempre sonhei jogar a Champions. Vim do Brasil para 
cá, hoje pude fazer a minha estreia e só tenho de agra-
decer a Deus e ao mister Ruben Amorim que acredi-
tou muito em mim», rematou.

CHAMPIONS: JUVENTUS  1-2  BENFICA

Reviravolta para a história
Histórico! 54 anos depois de um golo de Eu-

sébio ter dado a vitória em Turim, o Benfica 
repetiu o feito e bateu a Juventus, em Itália, 

por 2-1, numa partida da Liga dos Campeões.
Segue-se uma pausa para respirar fundo.
Os encarnados foram uma equipa de mão cheia. Não 

abandonaram o plano ao primeiro rude golpe, mos-
traram personalidade, coragem e uma capacidade tre-
menda para jogar bem. Por outro lado, a Juventus, que 
começou bem a partida, é uma sombra da equipa que 
outrora foi – nem pode ser equacionada para vencer a 
competição.

Com João Mário, Gonçalo Ramos e Bah de regresso 
à titularidade, as águias não poderiam ter imaginado 
pior início. A Vecchia Signora fez o 1-0 aos quatro mi-
nutos por Milik, após um livre cobrado por Leandro 
Paredes.

O Benfica sentiu, naturalmente, o golpe. Mas mante-
ve-se agarrado ao plano e a pouco e pouco, recompôs-
-se e começou a chegar perto da baliza contrária. Gon-
çalo Ramos, de cabeça, deixou o primeiro aviso aos 27 
minutos. Foi o primeiro sinal de perigo da formação 
portuguesa depois do melhor período dos bianconeri 
no encontro.

Os encarnados continuaram a pressionar alto e con-
seguiram recuperar várias bolas em zonas adiantas. 
Mas também foram capazes, por sua vez, de sair bem 
em ataque rápido. Numa dessas ocasiões, Rafa arran-
cou, aguentou a carga de Paredes, e depois de tabelar 
com João Mário, acertou no poste.

Notava-se que a Juventus estava desconfortável na 
partida. Foi, portanto, sem surpresa que o Benfica che-
gou à igualdade ainda antes do intervalo. Miretti pisou 
Gonçalo Ramos na área e depois de rever as imagens 
no monitor, assinalou penálti. João Mário fez o 1-1 e 
chegou ao quinto golo da temporada.

Numa equipa de futebol cada um funciona como 
uma peça de uma máquina, mas a prestação da peça 
não vale nada se está solta. António Silva e Otamendi 
estiveram quase irrepreensíveis, Bah e Grimaldo segu-
ríssimos, Enzo e Florentino encheram a zona do meio-
-campo, Neres, João Mário e Neres passearam classe 

e Ramos foi um trabalha-
dor incansável. Ou seja, o 
Benfica foi uma máquina, 
montada por Roger Sch-
midt, bem oleada. 

A segunda começou tal 
como a primeira: com a Ju-
ventus mais perigosa. Milik 
ficou perto do bis num lan-
ce estranho. No entanto, a 
Vecchia Signora desapare-
ceu do encontro de segui-
da. O Benfica cresceu, teve 
bola e teve períodos em 
que banalizou o emblema 
italiano.

O jogo tornou-se fácil para os encarnados, sobretudo 
após o golo de Neres, na recarga a um primeiro remate 
de Rafa. A meia-hora do final, as águias continuaram 
a ter o controlo total do jogo. Seguiram-se três opor-
tunidades seguidas, mas tanto Perin como Bonucci 
evitaram o 3-1. Allegri foi ao banco e lançou Di María, 
Moise Kean, De Sciglio e Fagioli. Nem por isso a Juve 
teve alegria no seu jogo, mas deu um ar da sua graça. 
O avançado internacional italiano ainda enviou uma 
bola ao poste enquanto o lateral assistiu Vlahovic para 
o que seria o 2-2 não fosse o lance anulado por fora de 
jogo. O empate seria um resultado lisonjeiro para a Ju-
ventus tamanha a supremacia do Benfica na segunda 
parte do encontro. Os rapazes de Schmidt superaram o 
teste mais difícil, na teoria, com nota máxima - quarta 
vitória na história do clube em Itália, a segunda frente 
aos bianconeri. 

Histórico, como se escreveu.
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CHAMPIONS: FC PORTO  0-4  CLUB BRUGGE

Dragão cora de vergonha
Noite de pesadelo é lisonjei-

ro para o que se passou no 
Dragão.

O FC Porto saiu do relvado corado 
de vergonha depois de perder por 0-4 
frente ao não todo-poderoso Club 
Brugge. O Dragão viveu, portanto, 
uma das piores noites da Liga dos 
Campeões.

Enfim, não faltariam adjetivos para 
caracterizar a noite dos campeões na-
cionais. Os dragões fizeram uma exi-
bição que esteve muito longe de ser 
condizente com o estatuto do clube 
na prova – nem honrou os pergami-
nhos do clube.

O Club Brugge conseguiu, imagine-
-se, igualar a maior vitória da sua 
história na Liga dos Campeões. Al-
cançou resultado idêntico contra o 
Mónaco em 2018/19.

Os minutos que antecederam o pon-
tapé de saída trouxeram boas notí-
cias: Otávio ia a jogo. A entrada do 

internacional português foi uma das 
quatro novidades na equipa portista, 
juntamente com Pepe, Zaidu e Eva-
nilson. 

Alheio a isso, o Club Brugge, que 
investiu cerca de 50 milhões de euros 

para 2022/23, provou ser uma equipa 
madura e capaz de jogar bom futebol. 
Desde logo, o tricampeão belga foi 
capaz de roubar a bola ao FC Porto e 
percebeu-se rapidamente que é mais 
do que uma equipa com boas indivi-
dualidades. Ainda assim, até foram os 
azuis e brancos a criarem a primeira 
situação com um remate em jeito de 
João Mário numa saída de contra-
-ataque.

Na resposta, o Club Brugge marcou 
na sequência de um penálti cometi-
do precisamente pelo lateral-direito 
do FC Porto. Ferrán Jugtlà fez o 1-0 

e agudizou o desconforto da equipa 
portuguesa. Os portistas pareceram 
sempre com poucas pernas e pouco 
discernimento. Foram, no fundo, uma 
equipa sem ideias e incapaz de encon-
trar espaço dentro do bloco contrá-
rio. Acabaram por cair na tentação de 
lançar bolas longas para as costas da 
defesa contrária – a exceção foi uma 
triangulação entre Otávio, Evanilson 
e Pepê, que Mignolet defendeu.

A primeira parte terminou pratica-
mente sem oportunidades. Os pri-
meiros 45 minutos do FC Porto foram 
maus, mas ninguém estaria à espera 
do que aconteceu a seguir. Com as op-
ções à disposição, Sérgio Conceição 
lançou Loader e Toni Martínez para 
os lugares de João Mário e Evanilson.

Nem houve tempo para perceber a 

ideia do treinador porque os diques 
do Dragão – qual cidade de Brugges 
– rebentaram. Logo aos 47 minutos, 
Jugtlà assistiu no chão (!) Sowah para 
o 2-0. E o FC Porto nunca mais se le-
vantou.

Volvidos cinco minutos, o Club Bru-
gge fez o 3-0 e o resultado ganhou 
contornos de escândalo. Tudo fácil 
e simples para os belgas que traba-
lharam bem na esquerda até à fina-
lização de Skov Olsen. Com a água 
a entrar por todo o lado, o FC Porto 
ainda ameaçou estancar a inundação 
por Toni Martínez (63m) e mais tar-

de, por Loader e Gonçalo Borges, mas 
Mignolet não permitiu.

Mas o pesadelo ainda não tinha aca-

bado. O tricampeão belga fez o que 
quis da defesa contrária e já depois de 
Onyedika ter atirado ao ferro, Nusa 
pôs fim ao sofrimento portista com o 
4-0 ao minuto 89. 

0-4 contra o Club Brugge. Umas das 
piores noites que o Dragão já viu.
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HÉLDER DIAS
AVP-F1

F1: MAX VERSTAPPEN VENCE, FINALMENTE, EM MONZA

Estamos em Monza no Autó-
dromo Nacional de Monza, 
mais precisamente no quar-
tel general da Ferrari, para 

estima décima sexta prova deste Campeonato do 
Mundo da Formula 1, num circuito emblemático, ro-
deado de TIFOSIS incontornáveis fãs da Ferrari mas, 
aonde a ONDA LARANJA não deixou de estar pre-
sente em grande número todo ao longo dos 5,793 km, 
e na qual foram precisas 53 voltas e 11 curvas, para se 
atingir os 306, 720Km oficiais da prova.

Uma Ferrari modificada pintada de vermelho e ama-
relo e o pessoal quer seja diretores, engenheiros, pilotos, 
mecânicos e outros membros da equipa todos de ama-
relo para celebrar os 100 anos do circuito de MONZA e 
os 75 anos da Ferrari. Recordo que Monza recebe pela 
72 vezes uma corrida da Formula 1 ,sómente em 1980 
foi Imola a receber esta prova máxima do automobilis-
mo internacional .Com a morte da Rainha Elizabeth II 
as equipas prestaram-lhe uma solene homenagem ,quer 
nos carros, 1926-2022, quer com as tradicionais braça-
deiras simbolo de luto. E, como o tempo passa! já lá vão 
50 anos que Emerson Fittipaldi ofereceu ao Brasil a sua 
primeira vitória na F1.

Sábado e antes das classificativas no TL3 já se sabia que 
vários pilotos iriam ser penalizados, como por exem-
plo Max Versttappen, perdeu 5 lugares por uso de um 
novo ICE, Sergio Perez, perdeu 10 lugares por uso pela 
primeira vez de um novo ICE, Esteban Ocon perdeu 
5 lugares por uso de um novo ICE, Mick Schumacher 
perdeu 15 lugares (caixa de cambio, ICE) Kevin Mag-
nussen perdeu 15 lugares, ICE, Turbo, MUGU-H e Val-
teri Bottas perdeu 15 lugares (ICE, Turbo e MGU-H) 
Carlos Sainz, Lewis  Hamilton, e Tsunoda, largam  do 
fundo da grelha por terem utilizado uma nova unidade 
completa. Nick De Vries, Williams substituiu Alex Al-
bon, vítima de uma crise de Apêndice.

No domingo, num ambiente altamente festivo, com a 
presença de altas individualidades, quer seja governa-
mentais, FIA, prestaram um minuto de silêncio em me-
mória da Rainha Elizabeth II e a festa começou  quando 
Andrea Bocelli interpretou o Hino Nacional Italiano e 
o esquadrão da força aérea deixou nos céus as cores da 
bandeira italiana. Depois então, as verdes apareceram 
neste Autódromo (MÁGICO) International de Monza 
e com um arranque fenomenal Charles Leclerc e Geor-
ge Russell, são os líderes da corrida numa remontada 
impresionante de Max Verstappen que à 5ª volta já é se-
gundo. Carlos Sainz da Ferrari que arrancou no fundo 
da grelha em 18 lugar na 7ª volta já é décimo. 9ª volta 
Sérgio Perez da Red Bull é o primeiro a trocar pneus 
mas, com problemas no disco dianteiro direito em fogo 
continua na corrida mas, como lanterna vermelha, 14ª 
volta Leclerc vai aos pits e calça pneus de goma média 
19ª volta e Hamilton é 9  na corrida e Leclerc ganha 7 na 

decimas, Verstappen é terceiro (temporáriamente), 21ª 
volta Sergio Perez já está nos pontos em décimo. Mag-
nussen é penalizado em 5 seg, 25ª volta e luta de garra 
entre Alonso e Hamilton. 26ª Verstappen vai mudar de 
pneus e é segundo a 10 seg. do lider. 34ª volta foi a vez 
de Leclerc mudar para macios e Verstappen é o novo 
comandante da corrida . Alonso e Vettel e Stroll fora 
da corrida com problemas técnicos. O primeiro duplo 
abandono da Aston Martin em corridas. 49ª volta Da-
niel Ricciardo, McLaren estaciona o seu monolugar em 
plena recta, com problemas de motor e sem acesso às 
tradicionais gruas para retirar o mesmo, obrigou a en-
trada do CARRO DE SEGURANÇA do qual ficou em 
pista até às 53ª voltas permitindo assim a Max VErsta-
ppen vencer pela primeira vez o Grande Prémio de Ita-
lia, a quinta vitória seguida, a sua 11ª nesta época e a 31 
vitória em carreira, seguido de Charles Leclerc Ferrari e 
George Russell da Mercedes. A permanência do carro 
de seguranca até ao final da corrida criou um certo mal 
estar em redor do circuito, pois Tifosis ou não gostariam 
de ver um final de corrida bem diferente com uma luta 
entre Vertappen e Leclerc em pista. Nyck De Vris ter-
mina em nona posição na sua estreia na F1 e faz os seus 

dois primeiros pontos (depois de ter sido investigado 
pelos comissarios da FIA) sendo eleito o piloto do dia. 
"Fez um trabalho fantástico", disse o CEO da Williams 
Sr. Capito. O chefe da Ferrari Mattia Binotto disse, "ter-
minar atrás do carro de segurança não foi correto, eles 
precisam de fazer melhor trabalho" em contrapartida o 
chefe da Mercedes Toto Wolff comentou "desta vez eles 
seguiram as regras", Max Verstappen lidera o Campeo-
nato do Mundo de pilotos com 335 pontos seguido de 
Charles Leclerc com 219 e Sergio Perez 210. Próximo 
encontro a 2 de outubro no Grande Prémio de Singapu-
ra. Até lá fiquem bem. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen, Red Bull

2-Charles Leclerc, Ferrari
3-George Russell, Mercedes

4-Carllos Sainz, Ferrari
5-Lewis Hamilton, Mercedes

6-Sergio Perez, Red Bull
7-Lando Norris, McLaren

8-Pierre Gasly, Alpha Tauri
9-Nyck De Vries, Williams

10-Zhou Guanyu, Alfa Romeo


