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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

GRUPO CORAL SANTA CRUZ
Sábado, 29 de outubro de 2022 às 19h30 no subsolo da igreja Santa Cruz confecionado 
pelo excelente restaurante Casa Minhota: Animação: Duarte Fróias e DJ Machado. Pre-
ço: Adultos: 50 melodias e crianças 6-12: 25 melodias. Para reservar: 514-844-1011

GESTRUDES LABAÇA SHOW: Sábado 22 de outubro de 2022 às 18h30, um espe-
táculo memorável de Gertrudes Labaça estará em Montrea com um jantar/espetáculo. 
Marly: 514-929-9669 ou Natalie: 514-677-6356 ou Sandra: 514-999-4107.

50º ANIVERSÁRIO DA FILARMÓNICA PORTUGUESA DE MONTREAL
Sábado 26 de novembro de 2022 às 18h30, um marco histórico para a Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal com um jantar e música com DJ Jeff Gouveia na Santa Cruz.
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.

ESCOLA DE MÚSICA DA FPM
Quem estiver interessado a aprender música e fazer parte da grande família da Filarmóni-
ca Portuguesa de Montreal estamos à sua espera. As aulas são às sextas-feiras às 19h.
por favor ligar para o Pedro Tavares: 514 952.1983 ou 514 982.0688

FESTA DE HALLOWEEN
Sábado 29 de outubro de 2022 às 19h00, a Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza 
a sua festa tradicional de Halloween. Haverá bifanas e favas 5$ cada e serviço de bar 
completo: Entrada 10 mascarados.
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.

ACABOU O VERÃO E COMEÇOU O OUTONO

Peço Silêncio

Agora me deixem tranquilo e eu vou ago-
ra fechar os meus olhos porque somente 
quero cinco coisas são as raízes preferidas, 

e a primeira è o amor sem fim a segunda é ver o 
Outono ao cair das folhas 
que voam e volta à terra. 

O terceiro é o grave In-
verno a chuva que amei, a 
carícia de fogo no frio sil-
vestre.

No quarto lugar o verão 
redondo como uma melan-
cia. A quinta coisa são os 
teus olhos. Maria minha, 
bem amada, não quero 
dormir sem os teus olhos, 
não quero ser sem que me 
olhos e eu mudo para pen-
sar na primavera para que 
sigas olhando. 

Porém, por que peço si-
lêncio Sucede que quando 
chegar a primavera e as 
chuvas vinda do Céu e as 
sementes lançadas pelo ho-

mem rompem a terra para as novidades começar a 
crescer para ver a luz do sol e das estrelas.

Por isso a mãe-terra é escura mas é a natureza das.
quatro estações do mundo a Primavera que lindas 

flores, o Verão com grandes calores,o Outono cair 
das folhas e por último o Inverno com grandes frios.

Agora como sempre è cedo voa a luz como as pom-
bas. Bem-haja.

EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

CARTOON DA SEMANA
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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

O Filme Repete-se

Tenho referido por diversas 
vezes, incluindo nos mais 
recentes artigos, que a fuga 

à realidade engendra a tomada de 
opções que cedo ou tarde se reve-

lam mais ou menos catastróficas. À ilusão sucede-
-se a desilusão como fator corretivo de retorno à 
realidade. 

Vivemos intensamente esta circunstância nas 
atuais democracias onde o delírio de líderes que 
nada têm de substância, mas carregados de talento 
comunicativo, promovem o erro e alimentam a ig-
norância nas massas para satisfação dos seus egos e 
para desespero da sociedade em geral.

No Brasil é lamentável a chegada a uma escolha 

entre o menos mau candidato em vez de se procu-
rar o melhor; aqui no Quebec vive-se um autêntico 
leilão de benesses, sem ninguém perguntar quem as 
paga, misturado com utopias e algumas gafes reve-
ladoras do verdadeiro fundo dos participantes nas 
eleições; em Portugal, com um governo de maioria, 
vive-se um caos fruto das opções erradas ao longo 
dos últimos anos, vivendo-se de ilusões, ao mesmo 
tempo revelador de um desgaste prematuro fruto da 
inexistência de qualquer visão para o país. 

Pessoalmente sou apologista do princípio que as 
populações têm os líderes que merecem, ou seja, 
os líderes acabam por refletir a inclinação natural 
e circunstancial das populações. São poucos os lí-
deres que ousaram puxar toda uma sociedade em 
determinada direção positiva: o desgaste é imenso, 
o perigo não o é menos e exige sacrifícios a determi-
nadas fações bem instaladas no regime. 

Em Portugal é revelador: o atual governo, socia-

lista e com maioria, vê a necessidade de mexer nas 
pensões (algo que já se sabe desde há muito, mas lá 
está, criou-se a ilusão) e automaticamente as son-
dagens dão uma quebra acentuada na aceitação do 
governo com a oposição a ganhar peso. 

O mesmo se passa com o funcionalismo público. 

Chega ao caricato do setor privado apoiar o fun-
cionalismo público sem se perceber que é o setor 
privado que sustenta a excessiva gordura e inefi-
ciência do setor público. 

A história diz-nos que estas situações levadas ao 
extremo causam considerável perturbação nas so-
ciedades, tendo mesmo originado conflitos arma-
dos com repercussões extensas. Em todos os casos 
levou a um empobrecimento e declínio das socieda-
des pois os recursos foram mal utilizados e a pró-
pria realidade obrigará a um novo ponto de partida. 

Cabe a cada cidadão estar ciente, participar e estar 
aberto a compromissos que promovam o equilíbrio 
justo dentro da sociedade evitando soluções absur-
das e desconectadas com a realidade.

Enriquecimento Sem Causa

Nos termos do disposto no 
artigo 473.º, n.º 1 do Códi-
go Civil “Aquele que, sem 

causa justificativa, enriquecer à custa de outrem é 
obrigado a restituir aquilo com que injustamente se 
locupletou.” 

E o n.º 2 do referido preceito legal acrescenta que a 
obrigação de restituir tem de modo especial por objec-
to o que for indevidamente recebido, ou o que for rece-
bido por virtude de uma causa que deixou de existir ou 
em vista de um efeito que não se verificou. Portanto, 
para além de ser exigido, como pressuposto, um enri-
quecimento patrimonial, é essencial a ausência de cau-
sa justificativa desse aumento do activo e, cabe a quem 
reclama o direito de ser restituído demonstrar (tem o 
ónus de provar) o que outrem se locupletou injusta-
mente à sua custa, no caso de interpor ação judicial. A 
obrigação de restituir fundada no enriquecimento sem 
causa pressupõe a verificação cumulativa de três requi-
sitos, quais sejam, a existência de um enriquecimen-
to; sem causa justificativa, e à custa de quem requer a 
restituição. No entanto, o instituto do enriquecimento 
sem causa tem natureza subsidiária, donde só dever 
ser chamado quando a lei não concede ao empobreci-
do outro meio de ser indemnizado ou restituído.

Será o caso nomeadamente quando houver transfe-
rência de certa quantia da conta bancária de uma pes-
soa para outra apenas na qualidade de fiel depositário, 
não sendo essa transferência em dinheiro na perspeti-
va do empobrecido uma doação, ao invés da perspe-
tiva do enriquecido que considera essa transferência 
uma doação, e por isso considera ser seu a quantia de-

positada.
Com tal transferência o titular da conta viu (o cha-

mado empobrecido), consequente e necessariamente, 
o seu ativo diminuído, à custa da disposição de dinhei-
ro que era seu ao mesmo tempo que assistimos a um 
correlativo enriquecimento do titular da conta destino 
(o chamado enriquecido). O enriquecimento do ter-
ceiro e o correspetivo empobrecimento do empobre-
cido ocorrem no mesmo momento, sendo a vantagem 
patrimonial obtida totalmente injustificada, isto é, ca-
rece de causa justificativa. Por isso inexiste qualquer 
relação ou facto que, de acordo com as regras ou os 
princípios do nosso ordenamento jurídico, justifique 
tal, isto é, que legitime o referido enriquecimento obti-
do por terceiro à custa do empobrecido.

Em regra, o enriquecimento não terá causa justifi-
cativa quando, segundo os princípios legais, não haja 
razão de ser para ele ou quando, segundo os mesmos 
princípios legais, deve pertencer a outrem e não ao efe-
tivo enriquecido. Como bem referem Pires de Lima e 
Antunes Varela, “poderá dizer-se que a falta de causa 
justificativa se traduz na inexistência de uma relação 
ou de um facto que, à luz dos princípios aceites no sis-
tema, legitime o enriquecimento”.

O direito à restituição por enriquecimento prescreve 
no prazo de três anos, a contar da data em que o cre-
dor teve conhecimento do direito que lhe compete e 
da pessoa do responsável, sem prejuízo da prescrição 
ordinária se tiver decorrido o respectivo prazo a con-
tar do enriquecimento.

No entanto nos termos do nº 1 do artigo 333º do Có-
digo de Processo Civil, a prescrição interrompe-se pela 
citação ou notificação judicial de qualquer ato que ex-
prima, direta ou indiretamente a intenção de exercer 
o direito.
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SYLVIO MARTINS 
E FOTOS DE
HUMBERTO CABRAL

A CAQ navega para uma 2ª vitória
no Quebec com uma maioria notável

A "Coalition Avenir Québec", de Fran-
çois Legault, venceu as eleições pro-
vinciais pela segunda vez consecutivas, 
garantindo uma vitória esmagadora na 
segunda-feira e, com uma maioria ain-
da maior do que nas últimas eleições, 
consolidando-se como uma potência 
política.

A CAQ foi eleito em 90 círculo elei-
torais, tornando-se o maior número de 
lugares conquistados por um partido 
numa eleição na província do Quebec 
desde 1989, quando os liberais de Ro-
bert Bourassa conquistaram 92 assen-
tos.

A CAQ entrou na campanha eleitoral 
com 76 assentos — 63 são necessários 
para a maioria na Assembleia Nacional.

Na segunda-feira, Legault dirigiu-se 
aos seus apoiantes na sua sede eleitoral 
do seu partido na cidade de Quebec 
para comemorar a sua vitória.

"Recebemos uma mensagem clara 
[esta noite]. Os quebequenses enviaram 
uma mensagem forte, os quebequenses 
nos disseram 'Vamos continuar!'" Le-
gault disse em referência ao slogan da 
campanha do seu partido.

A CAQ é o primeiro partido além dos 
Liberais do Quebec ou do Partido Qué-
bécois a conquistar maiorias consecuti-
vas desde 1956. O partido conseguiu au-
mentar a sua maioria sem aumentar sua 
presença em Montreal. A CAQ ganhou 
apenas dois na ilha, o mesmo que em 
2018, embora tenha conseguido con-
quistar pelo menos quatro dos seis em 
Laval. Em toda a província, uma grande 
maioria foi para a CAQ sempre pareceu 
o resultado mais provável, mesmo com 
Legault e o seu partido fazendo man-
chetes durante a campanha com decla-
rações controversas sobre imigração. 

O primeiro-ministro pediu desculpas 

por uma declaração que ligava os imi-
grantes ao extremismo e à violência.

"Uma eleição dividida", disse Legault. 
"Os quebequenses são um grande povo 
e quando digo que os quebequenses são 
um grande povo, estou falando de todos 
os quebequenses de todas as regiões, de 
todas as idades e de todas as origens. 
Serei o primeiro-ministro para todos os 
quebequenses".

Com os candidatos Liberais sendo elei-
tos 21 região, o partido, mais uma vez, 
terminou em segundo lugar e formará 
a Oposição Oficial, quatro anos após a 
sua derrota esmagadora em 2018. Qué-
bec Solidaire foi eleito em 11 assentos.

Liderado pelo co-porta-voz Gabriel 
Nadeau-Dubois, o partido aumentou 
seu total de assentos na Assembleia Na-
cional pela quinta eleição geral consecu-
tiva.

O PQ caiu e ficou com apenas três. Os 
conservadores de Quebec não consegui-
ram um único assento, embora tenham 
melhorado drasticamente sua participa-
ção no voto popular.

A única parte que fiquei triste foi 
quando vi o resultado na circunscrição 
Vimont, que durante muitos anos foi 
Liberal e que nestas eleições Anabela 
Monteiro candidatou-se e que vi duran-
te duas horas o altos e baixos... mas no 
final Anabela Monteiro não ganhou e 
que a CAQ venceu.

Quero desejar a Anabela muita força vi 
durante 36 dias uma pessoa que fez tudo 
para poder ganhar, mas a onda CAQ em 
Laval foi muito mais forte.

E, que dou um grande abraço a uma 
portuguesa com um grande coração 
e que a sua caminhada vai continuar a 
encher o nossos corações com a sua co-
ragem.
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Nova administração no Chouriçôr

Eu estou sempre a procura de 
boas notícias, e uma delas é do 
nosso amigo, Chouriçôr. Esta 

mercearia já tem os seus "aninhos". 
E podemos dizer que é um dos pilares da nossa 

comunidade. quando ouvi que havia uma mudança 
na administração do Chouriçôr, tive medo, mas fi-
quei muito contente quando vi que José de Melo e o 
seu filho, Jonathan de Melo são os novos simpáticos 

proprietários da mercearia chouriçôr. 
Já sei que estas duas pessoas sabem muito bem o 

que eles fazem, podemos notar várias mudanças na 
sua janela, e ao mesmo tempo, um novo estilo re-
quintado apresentando um pouco dos seus produ-
tos à venda nesta linda mercearia. 

De ano por ano e fazem milagres em tudo o que 
apresentam. 

O Chouriçôr  está situado no 4031 rua de Bullion, 
Montréal, QC H2W 2E3, 514-849-3808.

Chouriço de qualidade e bifanas que são de alta 
categoria. As bifanas tem uma linda história que to-
dos deveriam saber. Numa das minha visitas lá José 

de Melo contou-me a história do Sr. Costa, que já 
faleceu há 10 anos, mais ou menos, Ele ía muitas ve-
zes ao Chouriçor e um dia eles mostrou a sua receita 
“secreta” das suas saborosas bifanas e posso dizer 
que as bifanas com o molho são realmente sensa-
cional.

POUCO A POUCO
“Os primeiros anos foram difíceis. Tivemos muito 

trabalho, fomos à caça de clientes e fizemos todos os 
possíveis mesmo trabalhar todos os dias 7/7”, disse 
José Melo.

Com muito trabalho e dedicação o negócio cres-
ceu e, passo a passo, podemos ver tudo o que eles 
realizaram. “Qualidade e o sabor dos nossos chouri-
ços”. Todos os dias encomenda-se carne fresca e da 
melhor qualidade para fazer os enchidos, são 600 kg 
de carne fresca que chegam à empresa todos os dias.

No dia 10 de outubro, o Chouriçor vai festejar 29 
anos de trabalho “É muito tempo, e, muito trabalho”, 
disse José Melo. Hoje em dia o Chouriçor tem um 

grande número de clientes, não só da comunidade 
mas através da província do Quebeque em geral. 

Contam com uma equipa profisional e com expe-
riência, para além dos proprietários, e, são todos 
portugueses e simpáticos.

Não esquecer de vir comprar um dos novos produ-
tos que está muito popular neste momento, o frango 
marinado à portuguesa, com o saboroso molho do 
Chouriçôr.

Já fiz o teste e vale a pena.
Parabéns a este dois grandes homens de negócios. 

A comunidade portuguesa se valoriza, não só de 
doutores, de advogados, de grandes chefes de cozi-
nha, mas sim de pessoas que quiseram realizar um 
sonho e fazer um trabalho sensasional para nós to-
dos. 

Não esquecem de ver no Canal Youtube a entrevis-
ta em destaque de José de Melo no programa A Voz 
de Montreal. E, se gostou, fazem um like e inscre-
vem-se ao canal. Obrigado.
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CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma 
pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado final. Abra 
o coração e seja fiel ao que ele lhe transmite. Saúde: Proteja-

se das mudanças bruscas de temperatura. Dinheiro: Uma situação que 
parecia impossível de resolver será solucionada. Não perca a esperança.
Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

TOURO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Prepare um jantar especial com a sua cara-metade. Dê 
asas à sua imaginação e revitalize a sua vida afetiva. Saúde: 
Aprenda a descontrair mais. Dinheiro: Poderá ser surpreendido 

com uma boa notícia financeira. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

GÉMEOS: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que significa 
que a sua sorte está em movimento. Amor: Permita que o 
amor governe o seu coração, aproveite esta fase propícia 
ao romantismo. A vida é uma surpresa! Saúde: Cuide da sua 

alimentação, evite excessos. Dinheiro: Boa altura para avançar com as 
suas ideias. Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: O seu coração poderá ser invadido 
pela saudade, o que o vai deixar melancólico. Saúde: Faça uma 
mudança exterior. Cuidar da sua imagem vai fazer com que se 

sinta melhor. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

LEÃO: Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade.
Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta estará 
prestes a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar a este 
nível, está em plena forma. Dinheiro: Poderá ter que fazer uma 

viagem de trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Semana propícia a 
novos desenvolvimentos no campo amoroso. Saúde: A sua boa 
disposição vai ajudá-lo a superar os desafios. Dinheiro: Semana 

pouco favorável a novos investimentos. 
Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa 
Novos Planos, Interferências. Amor: Estará muito carente, 
procure ser mais otimista quanto ao seu futuro sentimental. 
Ouça os conselhos dos mais velhos, seja puro e sincero nas 

suas amizades. Saúde: Tendência para dores de cabeça. Dinheiro: 
Período favorável, aproveite bem este momento. 
Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Esteja mais disponível a nível familiar. Saúde: À 
exceção de uma possível indigestão, sentir-se-á bem de saúde. 
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas e não se 

intrometa em assuntos que não são diretamente do seu trabalho. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma desilusão com 
alguém próximo. Esteja aberto aos desafios que a vida lhe 
coloca, aceite-os e enfrente-os com coragem. Saúde: Faça 

algum tipo de exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da 
sua conta bancária. Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa 
Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Saiba separar os 
assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha sempre 
a sabedoria necessária para manter a harmonia na sua vida! 
Saúde: Estará bastante ativo. Dinheiro: Podem surgir algumas 

dificuldades no desempenho do seu trabalho. 
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

AQUÁRIO: Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça.Amor: O 
desejo de passar mais tempo com os seus familiares será 
grande nesta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos os que 
você ama! Saúde: O funcionamento do seu organismo será o 
espelho dos seus estados de espírito. Dinheiro: Algum assunto 

que o tenha deixado preocupado ficará agora resolvido. 
Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

PEIXES: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Invista mais no seu relacionamento. Aposte na 
felicidade amorosa. Saúde: Fase favorável para se empenhar 
mais a sério no exercício físico. Dinheiro: Com empenho, 

alcançará o êxito que tanto deseja e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA
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15 anos a cantar a alma açoriana

O Grupo de Cantares “Vozes 
do Mar do Norte”, da Vila 
de Rabo de Peixe, está a co-

memorar 15 anos da sua fundação, 
sendo composto por 20 elementos, entre vozes e to-
cadores de viola da terra e acórdão, trincadeiras, fer-
rinhos e pandeiro. 

Teve a sua primeira atuação no dia 5 de Outubro de 
2007, por ocasião das festas de Nossa Senhora do Ro-
sário e tem como objetivo incutir nas pessoas o gosto 
pelas melodias populares, muitas delas cantadas pelos 
nossos avós, bem como reavivar a tradição, como parte 
da nossa história, que deve ser cultivada, consolidando 

as nossas raízes e a nossa identidade, como povo ilhéu.
Na passada quarta-feira, dia 28 de setembro, o Vozes 

do Mar do Norte, da Associação de Cantares “Trovas 
e Ritmos” realizou um concerto no Cine-Teatro Mira-
-Mar, em Rabo de Peixe, no âmbito das festividades 
em honra de Nossa Senhora do Rosário, e aquando do 
lançamento do livro do Missionário Comboniano José 
Tavares, “Traços de uma vida”, que teve a apresentação 
de Américo Natalino de Viveiros.

O reportório do grupo inclui temas da música popu-
lar de várias ilhas dos Açores, designadamente temas 
ligados ao mar, o que o diferencia dos outros grupos 
de cantares existentes nos Açores ou mesmo que já 
existiram, procurando trazer à memória melodias dos 
nossos avós para que os mais novos possam guardar a 
riqueza musical que faz para da nossa identidade de 
ilhéus.

Por outro lado, o Vozes do Mar do Norte possui ainda 
temas contemporâneos, como por exemplo as Ilhas de 
Bruma, Chamateia, Velho Pezinho ou o Vapor da Ma-
drugada. O Grupo tem como preocupação recuperar 

melodias antigas de Rabo de Peixe, retiradas dos anti-
gos espetáculos de variedades que se encenavam nesta 
Vila, como conhecida em toda a ilha como a terra das 
comédias. 

Este Grupo, para além dos espetáculos já realizados 
em todos os Concelhos de S. Miguel, atua esponta-
neamente, visitando às casas dos seus membros, por 
ocasiões festivas ou aquando das festas dos Reis, do 
Carnaval ou das Estrelas, levando pela calada da noite 
a música popular pelas ruas da Vila e cumprindo uma 
ancestral tradição das serenatas tão ao gosto das po-
pulações. 

Para além disso, o Grupo de Cantares “Vozes do Mar 
do Norte” dispõe de um reportório do Natal, com mú-
sicas tradicionais natalícias e uma cantata própria rela-
tiva à natividade do Menino Jesus já levada a cena em 
várias igrejas da ilha de S. Miguel.

Possui este Grupo de Cantares um CD com músicas 
tradicionais açorianas, a fim de registar para a poste-
rioridade algumas melodias antigas e atuais que fazem 
parte do nosso imaginário coletivo.

Por outro lado, o Grupo possui ainda no seu repor-
tório algumas canções antigas que eram entoadas na 
nossa Vila, igualmente inseridas naquele CD, dada a 
riqueza folclórica e as tradições de Rabo de Peixe. 

No seu currículo, o Grupo Vozes do Mar do Norte, 
para além de ter sido convidado de honra nas Grandes 
Festas do Espirito Santo de Fall River, EUA, em 2018, 
tendo atuado no no Park Kennedy, perante uma mul-
tidão muito numerosa, espetáculo transmitido em di-
reto em vários canais e rádio e televisão, já atuou em 
várias cidades norte-americanas onde existem muitos 
emigrantes açorianos, que aplaudiram vivamente a 
atuação do Grupo.

Para além disso, o Grupo de Cantares "Vozes do Mar 
do Norte" dispõe de um reportório de natal, com mú-
sicas tradicionais natalícias e uma cantata própria rela-
tiva a natividade do Menino Jesus já levada a cena em 
várias Igrejas da Ilha de S. Miguel, em Lares de idosos, 
em diversas instituições de solidariedade e visitado 
pessoas acamadas, bem como no Estabelecimento Pri-
sional de Ponta Delgada.

A atividade cultural deste grupo tem sido de alto in-
teresse para a valorização e preservação da identidade 
cultural e social de Rabo de Peixe e tem contribuído 
sobremaneira para a promoção e dignificação des-
ta Vila e tem cumprido uma tradição tão peculiar de 
Rabo de Peixe, constituindo-se em embaixador da cul-
tura popular daquela vila e dos Açores.

Fotografia: Leandro DuarteFotografia: Leandro Duarte
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Putin imita Hitler 
MARIO EUGENIO SATURNO
(cientecfan.blogspot.com)

Neste dia 30 de setembro, o presidente russo 
Vladimir Putin fez uma grande celebração 
em que assinou a anexação dos territórios 

separatistas da Ucrânia. Dizem que Putin é um 
grande estrategista, assim, parece que a data foi es-
colhida e não um mero acaso. 

Em 30 de setembro de 1.938, foi assinado o Tratado 
de Munique que permitiu à Alemanha nazista anexar 
a Checoslováquia, assinado por Adolf Hitler, Benito 
Mussolini da Itália e os chefes de governo da Fran-
ça, Édouard Daladier, e da Inglaterra, Neville Cham-
berlain. Franceses e Britânicos esperavam apaziguar 
Hitler, mas abriu caminho para a Segunda Guerra 
Mundial no ano seguinte, conforme fora previsto por 
Winston Churchill: "entre a guerra e a desonra, esco-
lheram a desonra, e terão a guerra". 

Putin iniciou sua guerra de conquista para incorpo-
rar toda a Ucrânia em 24 de fevereiro, sua última opor-
tunidade, já que este país manifestara sua intenção de 
filiar-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte, 
OTAN. Com a saída da Angela Merkel, a única líder 
ocidental com inteligência suficiente para emparedar 
Putin, somado à grande dependência da economia eu-
ropeia ao petróleo, gás e carvão russos, Putin viu a úl-
tima oportunidade para anexação da Ucrânia. Estava 
nos planos também anexar a Transdnístria, parte da 
Moldávia que tem muitos russos habitando ali. Seria a 
versão russa do "blitzkrieg" nazista. 

Mas o imponderável costuma surpreender, às vezes 
com um inverno russo, outras com a eleição de um 
presidente americano que preza a hegemonia dos Es-

tados Unidos, e a presença de um cômico na presidên-
cia. Acontece que comediante é ator, arte que faz rir 
mas pode fazer chorar. Assim, Volodymyr Zelensky 
fez o seu melhor papel: convencer ucranianos a lutar 
por sua identidade e o mundo ocidental a financiar a 
defesa da liberdade. 

Certamente, a OTAN escalou seus melhores gene-
rais, estrategistas de guerra e de mercado, sociólogos 
e psicólogos, encheu as Forças Armadas da Ucrânia 
com mísseis portáteis Javelin que destroçaram a divi-
são de blindados russa e os drones Switchblade, tam-
bém conhecido como kamikaze, já que se destrói no 
ataque, e vão ceifando as vidas dos soldados. 

Como já intuía no meu artigo "O Ódio ainda domina 
a humanidade" de abril, o palco de guerra foi dentro 
do território ucraniano para minar a confiança e o su-
porte do povo russo ao Putin. Parece que está funcio-
nando. 

Em 10 de setembro, os ucranianos iniciaram uma 
grande ofensiva para retomar os territórios rebeldes e 
sob controle dos russos. Diante da iminente derrota, 

Putin realiza o plebiscito fajuto e declara agora que é 
território da Rússia e que utilizará bombas atômicas 
para defender-se, além de convocar 300 mil reservis-
tas. 

O povo russo entra em desespero, iniciam os protes-
tos cujo fim previsível é a prisão e quem pode, foge 
pelo aeroporto ou pelas fronteiras abertas. O russo 
sabe que não existe arma nuclear tática, isto é somente 
para destruir cidades, matar em massa, como se fez 
em Hiroshima e Nagasaki, certamente escolhidas por 
serem as cidades que mais tinham católicos no Japão. 
Por qual critério nuclear quer Putin entrar na história? 
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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
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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
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LIGEIRASLIGEIRAS
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IMPORTADORES
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DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca
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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
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Peixe-espada à madeirense

INGREDIENTES: 
600 g de filetes de peixe-espada
4 bananas
4 maracujás frescos
3 dentes de alho
100 ml de azeite
Farinha q.b.
Sumo de limão q.b.
Ervas aromáticas q.b.
Sal e pimenta q.b.

MODO DE PREPARO: 

1Pré-aqueça o forno a 180 °C. Corte os filetes de 
peixe-espada-preto em porções mais pequenas, 

com aproximadamente 150 g cada.

2Tempere com sumo de limão, sal e pimenta-
-preta.

3Enrole os filetes, com a parte interior do filete vol-
tada para fora.

4Espete os paus de loureiro nos filetes de modo a 
manter uma forma em espiral.

5Disponha os filetes num tabuleiro de forno e colo-
que uma noz de manteiga sobre cada rolo. Leve 

a assar no forno, cerca de 15 minutos, até que o 
interior da espiral esteja cozinhado.

6Para as bananas e para o molho de maracujá, 
retire a casca das bananas e corte no sentido lon-

gitudinal e depois a meio. Cada banana dará qua-
tro gomos. Aqueça bem uma frigideira antiaderente 
com o azeite, core a banana de todos os lados e re-
serve. Refresque a frigideira com a poncha, adicione 
a manteiga, o interior dos maracujás, deixe reduzir 
ligeiramente até que fique cremoso e reserve.

7Entretanto, prepare o milho frito. Deite o azeite 
para uma panela, junte a manteiga, o alho pi-

cado, a pimenta e o sal. Deixe refogar um pouco 
e adicione a água. Quando a água estiver morna, 
junte a farinha de milho e mexa bem, desfazendo 
os grumos. Adicione a segurelha e continue a mexer 
até a mistura engrossar. Deite para um ou mais ta-
buleiros e deixe arrefecer, de preferência de um dia 
para o outro.

8Corte a mistura de farinha e milho em círculos 
com o diâmetro das espirais de peixe- -espada-

-preto e frite-os no óleo bem quente. Retire e escorra 
bem.

9Numa frigideira com o azeite a 140 °C, frite o 
caldo-verde e tempere com sal e pimenta. (Ex-

perimente utilizar as sobras de azeite para temperar 
legumes ou outras receitas.)

10Sirva os filetes sobre fatias de milho frito e 
por cima disponha o caldo-verde. Acompanhe 

com a banana frita.
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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

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

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

carvão, e um empregados de mesa. 
Muito bom salário. 

Contactar-me casaportugaise@gmail.com 
ou por 514-637-2202

†
NECROLOGIA

JOÃO CORREIA
1949-2022

Faleceu em Montréal, no 
dia 1 de outubro de 2022, 
com 73 anos de idade, o 
senhor João Correia, natu-
ral de Olhão, Algarve, Por-
tugal. 

Deixa na dôr a sua esposa 
Maria Lizete Alanbre, 
seus filhos Abel e Bruno, 
seus netos Leila, Matteo 
Correia. A sua mãe Ilda 
da Conceição do Carmo, 
seus irmãos, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
4231, St-Laurent, Montréal, QC 
www.memoria.ca | 514-277-7778
O velório será sexta-feira 7 de outubro de 2022 das 9h 
às 11, e seguir-se-á a serviço fúnebre às 11h30 na igre-
ja Santa Cruz. 
Renovam com profunda saudade a missa do 7º dia que 
vai se realizar sábado 8 de outubro de 2022 às 18h30 
na igreja Santa Cruz. A familia vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associaram na dor. Bem-haja.

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362 EMPREGOS

MEMORANDUM

Precisa-se de uma senhora
com experiência para 

fazer limpeza de uma casa 
na margem sul de Montreal. 

1 vez por semana. 
Sophie: 514-836-6196.

M E M O R A N D U M

JOSE JACINTO RAPOSO
1956-2021

EM MEMÓRIA DO MEU PAI

Nós falamos sempre de ti e à todos os dias. No 
dia em que tu nos deixaste, a nossa vida mudou. 
Temos tantas Lembranças incríveis de ti.

Tu eras sempre um homem carinhoso, amoroso 
e trabalhador. Sempre deu tudo para a tua famí-
lia. Éramos tão orgulhosos de ti pai... Tu eras e 
sempre serás o amor eterno da nossa mãe.

Tu amavas a mãe muito e sempre deu a ela o 
que ela queria. Pai, nunca te esqueceremos, fos-
te sempre um homem forte e nunca reclamavas. 
Tu nunca quis que a gente chorámos e nunca 
quis que ficássemos tristes. Todos os teus ami-
gos te amava, eras sempre leal e estava presen-
te para ajudar. Pai, Já um ano que choramos por 
ti e sentimos a tua falta. Nunca pensamos viver 
neste mundo sem ti. Lembre-se que nunca va-
mos te esquecer pai.

As nossas memórias viverão eternamente con-
nosco. Você nunca será esquecido, eu prometo 
a ti, que tem um lugar sagrado dentro do nossos 
corações, e é onde ficarás para sempre. 

O que compartilhamos contigo nunca morrerá, 
vive dentro do nosso coração trazendo força e 
conforto enquanto estamos separados. Descan-
se em paz Pai.

Um amor eterno,
da tua esposa e filhos
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1-Benfica	 22	 8	 7	 1	 0	 19	 		3
2-FC	Porto	 19	 8	 6	 1	 1	 20	 		6
3-SC	Braga	 19	 8	 6	 1	 1	 24	 		9
4-Casa	Pia	 17	 8	 5	 2	 1	 		9	 		4
5-Boavista	 15	 8	 5	 0	 3	 		8	 12
6-Portimonense	 15	 8	 5	 0	 3	 		8	 		7
7-Sporting	 13	 8	 4	 1	 3	 16	 11
8-Estoril	Praia	 12	 8	 3	 3	 2	 10	 		7
9-Vitória	SC	 11	 8	 3	 2	 3	 		6	 		6
10-FC	Arouca	 		9	 8	 2	 3	 3	 		7	 16
11-Rio	Ave	 		9	 8	 2	 3	 3	 11	 13
12-GD	Chaves	 		9	 8	 2	 3	 3	 		7	 		9
13-Gil	Vicente	 		9	 8	 2	 3	 3	 		8	 11
14-FC	Vizela	 		8	 8	 2	 2	 4	 		6	 		9
15-FC	Famalicão	 		7	 8	 2	 1	 5	 		5	 		8
16-Santa	Clara	 		5	 8	 1	 2	 5	 		5	 		9
17-Paços	de	Ferreira			2	 8	 0	 2	 6	 		6	 16
18-Marítimo	 		0	 8	 0	 0	 8	 		5	 24

 PTS  J V E    D GM   GS

8ª	JORNADA

1-Moreirense	 19	 7	 6	 1	 0	 18	 		5
2-Farense	 15	 7	 4	 3	 0	 13	 		7
3-Vilafranquense	 15	 7	 5	 0	 2	 11	 		7
4-CD	Tondela	 13	 7	 3	 4	 0	 12	 		6
5-FC Porto B 13 7 4 1 2   9   5
6-Est.	Amadora	 11	 7	 2	 5	 0	 10	 		8
7-FC	Penafiel	 10	 7	 2	 4	 1	 10	 		8
8-Feirense	 10	 7	 2	 4	 1	 		8	 		6
9-Benfica	B	 		9	 7	 2	 3	 2	 11	 		8
10-Leixões	 		8	 7	 2	 3	 2	 		8	 		6
11-CD	Mafra	 		7	 7	 2	 1	 4	 		6	 		9
12-Trofense	 		7	 7	 2	 1	 4	 		6	 13
13-Académico	de	Viseu   6 7 1 3 3 10 12
14-Nacional	 		6	 7	 2	 0	 5	 		5	 11
15-B SAD   5 7 1 2 4 14 17
16-UD	Oliveirense	 		5	 7	 1	 2	 4	 		9	 14
17-SC	Covilhã	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 13
18Torreense	 		4	 7	 1	 1	 5	 		3	 13

     PTS  J V  E  D GM GS

30/09 Sporting 3-1 Gil Vicente
  FC Porto 4-1 SC Braga
01/10 FC Vizela 1-0 Portimonense
  GD Chaves 1-1 Estoril Praia
  Vitória SC 0-0 Benfica
02/10 Rio Ave 1-0 Santa Clara
  P. Ferreira 1-1 FC Arouca
  FC Famalicão 4-0 Boavista
03/10 Marítimo 1-2 Casa Pia

9ª	JORNADA
07/10 Gil Vicente 15:15 Estoril Praia
08/10 Santa Clara 10:30 Sporting
  Portimonense 13:00 FC Porto
  Benfica 13:00 Rio Ave
  P. Ferreira 15:30 Vitória SC
09/10 Boavista 10:30 Marítimo
  Casa Pia 13:00 FC Vizela
  SC Braga 15:30 GD Chaves 
10/10 FC Arouca 15:15 Famalicão

7ª	JORNADA
16/09 CD Tondela 3-1 B SAD
17/09 Académico de Viseu 2-0 CD Mafra
  FC Penafiel 1-1 Moreirense
  FC Porto B 2-0 Torreense
18/09 Farense 2-1 Vilafranquense
  Benfica B 4-0 SC Covilhã
  Nacional 0-1 Trofense
  Est. Amadora 2-2 Leixões
19/09 Feirense 3-2 UD Oliveirense

8ª	JORNADA
07/10 B SAD 13:00 Farense
08/10 Leixões 6:00 FC Porto B
  UD Oliveirense 7:45 Benfica B
  Vilafranquense 10:30 FC Penafiel
  Torreense 15:30 Est. Amadora
09/10 SC Covilhã 6:00 A. de Viseu
  Moreirense 9:00 Nacional
  CD Mafra 10:30 CD Tondela
10/10 Trofense 13:00 Feirense

DESPORTO

01/10 Benf. Castelo Branco 0-1 Farense
  JD Lajense 1-3 Moreirense
  Varzim 1-0 Feirense
  GD Joane 0-3 B SAD
  Vasco da Gama Vidigueira 0-5 Leixões
  AD Sanjoanense 3-1 Marialvas
  1º Maio Funchal 0-8 Serpa
  FC Oliv. Hospital 1-1 (4-1)g.p. Est. Amadora
  RD Águeda 0-1 Pevidém SC
  UD Leiria 0-1 CDC Montalegre
  Arronches e Benfica 0-2 Vianense
  Belenenses 3-1 Torreense
02/10 S. João Ver 3-0 Esp. Lagos
  ACDR Lamelas 0-0 (5-6)g.p. Camacha
  Gondomar SC 2-3(a.p.) FC Penafiel
  U. Santarém 0-1 CD Mafra
  Oriental 1-1(5-4)g.p. USC Paredes
  GD Resende 1-2 FC Felgueiras 1932
  Sp. Pombal 2-0 Vigor Mocidade
  Machico 1-1 (4-3)g.p. FC Alverca
  Sertanense 3-0 AD Castro Daire
  Fafe 1-2 Anadia FC
  Silves 3-5 (a.p.) SC Courense
  Moura 0-5 Dumiense/CJP II
  Bragança 1-0 Olímpico Montijo
  Vila Caiz 1-3(a.p.) Amora FC
  Oriental Dragon FC 0-2 Canelas 2010
  Fabril Barreiro 2-6 Académico de Viseu
  União da Serra 0-4 UD Oliveirense
  Juventude Évora 2-3(a.p.) Vilafranquense
  Coruchense 0-2 Trofense
  GS Loures 0-3 Beira-Mar
  Olhanense 1-0 Monte Trigo
  Sintrense 2-3(a.p.) Real SC
  Vitória FC 4-0 Vilar de Perdizes
  Merelinense 3-4(a.p.) Rabo Peixe
  Valadares Gaia 2-0 Desportivo O. Moscavide
  AR São Martinho 3-3 (4-3)g.p. Guarda Desportiva
  Länk Vilaverdense 2-1(a.p.) Atlético CP
  Pêro Pinheiro 2-1 Ferreiras
  Paivense (Castelo Paiva) 1-2 Tirsense
  Angrense 0-2 Nacional
  Vasco Gama V.F. do Campo 0-1 Imortal DC
  Fontinhas 5-0 SC Praiense
  Caldas SC 3-0 SC Covilhã
  Académica OAF 1-1 (2-4)g.p. CD Tondela

TAÇA DE PORTUGAL
3ª	ELIMINATÓRIA

CHAMPIONS: FC PORTO 2-0 BAYER LEVERKUSEN

Aspirina azul e branca
Dores corporais, febre, cansaço generalizado. 

Tudo passa com uma vitória na Champions.
Depois do estado febril nas mais recentes 

noites europeias, o FC Porto bateu os «farmacêuticos» 
do Bayer Leverkusen, arrecadou três pontos e 2,7 mi-
lhões de euros e relançou a luta na fase de grupos, onde 
o Club Brugge (que venceu em casa o Atl. Madrid) é 
líder destacado.

Depois do torpor e fadiga geral da copiosa derrota 
frente ao Club Brugge, numa noite de dilúvio que ter-
minou em naufrágio, o FC Porto estava obrigado a ven-

cer em casa.
Na segunda parte, já com Otávio no lugar de Bruno 

Costa, o FC Porto apareceu vitaminado. Claramente 
por cima no jogo, muito mais perigoso, a ponto de em 
dez minutos ter feito tantos remates (4) como em toda 
a primeira parte. Eustáquio e Uribe ganharam o meio-
-campo, Pepê e Taremi deixavam a cabeça em água aos 
alemães. Daí em diante, o FC Porto soube recuar linhas 
sempre que necessário e jogar no erro da equipa coman-
dada por Gerardo Seoane. Para vencer na Champions, 
o FC Porto tem de ser uma equipa muito trabalhado-
ra. Hoje, foi isso mesmo. Abnegada até. Taremi ainda 
não havia acabado um recital que havia começado na 
passada sexta-feira com o Sp. Braga. E sem marcar, de 
novo serviu. Com classe, como ele sabe. Aos 87m, lan-
çou Galeno para o segundo golo portista. 2-0, justiça 
feita. Pois bem, esta noite a Aspirina azul e branca fez 
efeito para um alívio rápido dos sintomas. E o FC Porto 
ganhou vida na elite do futebol europeu. Ainda assim, 
não é preciso ler a bula para deixar uma nota para Sér-
gio Conceição: em caso de dúvida ou persistência dos 
sintomas consulte o seu médico ou farmacêutico.

CHAMPIONS: MARSELHA 4-1 SPORTING

Do atraso ao pesadelo a partir de Adán
O atraso na chegada do Sporting ao estádio 

e, por consequência, no apito inicial, virou 
por fim pesadelo para a equipa de Ruben 

Amorim.
Um golo de Francisco Trincão, aos 51 segundos, ain-

da permitiu uma entrada de sonho num Vélodrome 
despido de adeptos, mas uma tarde para esquecer de 
Adán ditou a primeira derrota dos leões na fase de 
grupos e os primeiros golos sofridos. Em contraste, 
o Marselha somou os primeiros pontos e 
marcou também os primeiros golos: 4-1 
foi o resultado final na terceira jornada. É 
certo que o Sporting não sai do topo do 
grupo na viragem para a segunda volta, 
mas as contas vão ficar bem mais equili-
bradas e Adán não é opção dentro de uma 
semana, na receção aos franceses.

DEZ MINUTOS PARA ESQUECER
Em dez minutos, três momentos mu-

daram por completo um jogo em que o 

Sporting estava bem.
De imediato, Amorim sacrificou Edwards e estreou 

Franco Israel na baliza, colocando Trincão solto na 
frente ao meio e recuando Pedro Gonçalves para for-
mar um trio com Morita e Ugarte. Resultado: a equipa 
perdeu algumas referências, capacidade de jogo entre-
linhas e também apoios para a profundidade.

Mas tudo corria mal e até ao estreante Franco Israel, 
que sofreu o 3-1 pela cabeça de Balerdi aos 28 minutos, 

numa saída não bem conseguida entre os 
postes. Contudo, era uma missão dema-
siado hercúlea e depois de 20 a 25 minu-
tos positivos, o Sporting perdeu algum 
gás e o Marselha acabou mais ofensivo e a 
sentenciar o jogo pelo ex-FC Porto Chan-
cel Mbemba, aos 85 minutos. Franco Is-
rael ainda defendeu um remate de Alexis, 
mas não evitou o 4-1 final, que só não 
acabou ampliado porque Alexis falhou de 
baliza aberta.

CHAMPIONS: BENFICA 1-1 PSG

Um Benfica de peito feito
Era uma noite de estrelas, foi uma noite dos 

diabos. A Luz e o Benfica viveram o jogo mais 
cintilante da temporada frente a um PSG de 

Bolas de Ouro – as de Messi, as futuras de Mbappé e 
aquelas que passaram ao lado de Neymar – e de Viti-
nha, a estrela discreta dos franceses.

O jogo foi, porém, muito mais do que individualida-
des. Porque o Benfica tinha de esbater a diferença de 
qualidade pelo coletivo. E porque, mais importante 
do que isso, soube fazê-lo, numa exibição de mais a 
menos, mas que, entre o céu e a terra, foi enorme ao 
ponto de Vlachodimos e Donnarumma discutirem 
o protagonismo num empate que deve ter deixado a 
Juventus baralhada... O Benfica entrou de peito feito. 
O futebol ofensivo, a pressão alta, o ir à jugular do ad-
versário não é mera conversa. Durante vinte minutos 
houve um «Benfica à Benfica». Da bancada ao campo, 
do relvado às cadeiras, a Luz viveu uma daquelas jor-
nadas prometidas aos mais novos: uma noite europeia 
de fervor, , infernal, dir-se-ia. Repete-se, em 20 minu-
tos, o Benfica de Schmidt foi essa promessa.

O Benfica sentiu o golo e o PSG também. Serenou, 
tirou às bancadas a ilusão e aos jogadores encarnados 
o discernimento e a energia. Vitinha pegou na batu-
ta – enorme jogo – e levemente levou o Paris para o 
meio-campo encarnado. Ici c’est Paris, diz o lema, e era 
quase isso o que sucedia por essa altura.

Jogo aberto, indeciso até final e com uma certeza ape-
nas: aquela jogada de Rafa, se desse golo, iria deixar o 
mundo de boca aberta, não só pelo lance, como pela 
classificação. Donnarumma foi o justiceiro de uma 
noite de fortes emoções e que deixa uma ideia bem cla-
ra: este Benfica está para discutir jogo com qualquer 
um e é para levar como sério candidato aos oitavos de 
final.
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HÉLDER DIAS
F1-AVP

DESPORTO

F1: Sergio Perez Vence num Dia Chuvoso No GP de Singapura

Depois des-
te descan-
so bem 

merecido,a F1 retoma 
o seu calendário normal desta feita 
em Singapura e no famoso circui-
to urbano de Marina Bay para a dé-
cima sétima prova do Campeonato 
do Mundo. As características deste 
circuito são fantásticas, primeiro 
porque a sua realização é nocturna, 
depois a situação geográfica do mes-
mo pois os pilotos tem um privilé-
gio fora do normal ao percorrerem a 
Area Central de Singapura e Kallang. 
Foi desenhado pelo arquiteto Her-
mann Tilke, tem 23 curvas, 61 voltas 
com um comprimento de 5,063 Km, 
3 zonas de DRS, num total oficial de 
308,843 Km. O ultimo vencedor foi 
Sebastian Vettel, em 2019 e ainda pi-
lotando pela Ferrari. 302 mil pessoas 
assistiram este fim de semana à corri-
da no Marina Bay.

Notícia choque a Red Bull e Aston 
Martin poderão ter ultrapassado o teto 
orçamental de 2021, embora Chris-
thian Honner e Helmut Marko digam 
o contrário espera-se uma penalização 
exemplar para o futuro caso seja verda-
de. Pelo momento não se fala em per-
da de pontos, mas provavelmente uma 
forte penalização em dólares. 

Já é certo Zhou renovou com a Alfa 
Romeo para 2023 e Nicholas Lati-
fi deixa a Williams no final da época. 
Fernando Alonso correu este fim de 
semana o seu 350 Grande Prémio na 
Formula 1. Bonito capacete de Alex 
Albon, que está de volta a Williams de-
pois de ter sido operado ao apêndice, 
este desenhado por cerca de 200 crian-
ças 

Domingo a abertura do Pit Lane e 
todos os procedimento antes da cor-
rida foram adiados a largada também, 
pois chuvia torrencialmente em Sin-
gapura, mais precisamente no Marina 
Bay. Com cerca de uma hora de atraso 
as verdes abriram a pista para a volta 
de formação e inicio da corrida com 
o mexicano Sergio Perez, Red Bull a 
roubar o primeiro lugar a Charles Le-

clerc, Ferrari  depois de uma boa lar-
gada de Carlos Sainz e uma má de Max 
Verstappen que caiu para décimo pri-
meiro. 5ª volta e a diferença entre os 

dois Red Bull de Perez e 
Verstappen e de 21, 056 
seg. 7ª volta Kevin Mag-
nussen  recebe bandeira 
preta e laranja sinal de 
ter que entrar nas boxes 
para mudar asa diantei-
ra. 8ª volta e mais uma 
vez Latifi, Williams en-
costa Zhou, Alfa Romeo 
aos muros de proteção e 
abandono dos dois pilo-
tos. Nicholas Latifi será penalizado de 
cinco lugares na grelha de partida no 
GP do Japão. 9ª volta entrada do car-
ro de segurança com Perez, Leclerc e 
Sainz no comando. 21ª volta Fernando 
Alonso, Alpine com problemas de mo-
tor é o terceiro a abandonar a corrida. 
26ª volta Alex Albon Williams bate no 
muro e perde Aileron dianteiro aban-
donando a corrida. Duplo abandono 
da Williams esta época. 28ª Volta Este-
ban Ocon, Alpine motor faz o primeiro 
duplo abandono para a equipa france-
sa "dia frustante para a equipa", disse 
Ocon. 33ª voltas foi a vez de Lewis Ha-
milton, Mercedes bater, mas segue na 
corrida. 34ª voltas e entrada dos carros 
para mudanca de intermediarios para 
médios. 36ª voltas mais uma vez o car-
ro de seguranca desta feita Tsunoda 
bate forte e é o sexto abandono. Botas 
o único piloto com pneus macios. 38ª 
volta e ainda não e permitido o uso do 
DRS. Terminou a contagem das voltas 
e agora so faltam 35 minutos para o fi-
nal da corrida. Recordo que não sendo 

possivel rodar as 61 volta oficiais o li-
mite maximo de uma corrida é de duas 
horas. Verstappen vai a escapatória e 
entra nas boxes para calçar macios. A 

27 minutos do final 
permissão  do uso do 
DRS. Espetacular cor-
rida dos Aston Martin 
com Stroll em sexto e 
Vettel em oitavo e isto 
durante a maior parte 
da corrida, o melhor 
resultado da tempora-
da. Final do tempo de 
corrida e victoria de 
Sergio Perez, Red Bull 
a sua segunda vitoria 
do ano e estas em cir-

cuitos urbanos, pirmeira no Mónaco. 
Charles Leclerc, Ferrari e Carlos Sainz 
no pódio. Lando Norris, Daniel Ric-
ciardo, Lance Stroll, Max Verstappen, 
Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e 

Pierre Gasly os dez primeiros em Sin-
gapura. Evidentemente que todos es-
peravamos a penelidade a Sergio Perez 
por não ter mantido a distância obri-
gatória atrás do carro de segurança, 
porém essa penalidade de 5 seg embo-
ra tivesse chegado horas mais tarde de 
nada mudou a vitória do piloto da Red 
Bull, considerado também piloto do 
dia. Extremamente cansado, checo era 
um homem feliz e comentou a difícil 
corrida dizendo "estar verdadeiramen-
te feliz por ter aguentado a corrida de 
ponta a ponta e ter vencido". Quanto 
a Max Verstappen que poderia ter sido 
desde já declarado Campeão Mundial 
em Singapura, adiou provavelmente 
para o Japão o seu coroamento, pois 
com 341 pontos, Charles Leclerc, 237 e 
Sergio Perez 235 poderá efectivamente 
conseguir este facto. Próximo encontro 
a 9 de Outubro no Grande Prémio do 
Japão em Susuka.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Sergio Perez -Red Bull
2-Charles Leclerc -Ferrari
3-Carlos Sainz -Ferrari
4-Lando Norris -McLaren
5-Daniel Ricciardo -McLaren
6-Lance Stroll -Aston Martin
7-Max Verstappen -Red Bull
8-Sebastian Vettel -Aston Martin
9-Lewis Hamilton -Mercedes
10-Pierre Gasly -Alfa Tauri 
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