
Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO
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Passos Coelho anunCia
voto Contra do Psd
ao orçamento

Puigdemont aCeita eleições mas Pergunta
se madrid aCeitará vitória indePendentista

Dentro de 5 dias vamos saber quem vai ser o 
novo presidente da câmara municipal de 

montreal. Será Denis coderre ou valérie plan-
te de projet montreal. mas não só... quem es-
tará aqui no plateau, luc Ferrandez do projet 
montreal ou Zach macklovitch da equipa co-

Quem será o novo Presidente
da Câmara muniCiPal de montreal?

derre, e também a guerra lusófona, entre Alex 
Norris e Daniel loureiro...
Durante um encontro com Denis Coderre, ele 

realçou que a sua equipa não vai “recomeçar a 
zero” a sua plataforma eleitoral do seu partido 

Continuação na página 14

o presidente do pSD, pedro passos coe-
lho, anunciou, esta terça-feira, que o 

partido vai votar contra a proposta de or-
çamento do estado para 2018 porque o do-
cumento “não está orientado para o futuro” 
nem serve “o interesse coletivo”.

“É um Orçamento do Estado que merece o 
nosso voto contra, não há nenhuma dúvida so-
bre isso, porque não serve do ponto de vista 
estratégico o interesse coletivo, não está orien-
tado para o futuro”, criticou o líder social-de-
mocrata, na sessão de encerramento das jorna-
das parlamentares do PSD.

Continuação na página 15
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Que resultados
desta visita?

Depois de ter estado 6 dias nos 
Açores, percorrendo sete ilhas em 
visita oficial, foi a vez do Presiden-
te da República vir a S. Miguel e 
Santa Maria, após as eleições au-
tárquicas e ainda no rescaldo da 
grande calamidade que se abateu 
no Continente com os terríveis in-
cêndios do dia 15 de outubro pas-
sado. 

Se ao deixar terras açorianas Marcelo considerou que o 
momento de partida é sempre triste, porque era um mo-
mento já de saudade, desta vez, ao chegar a Santa Ma-
ria disse que tinha os Açores no coração, não apenas ao 
aterrar em solo açoriano, mas sempre, considerando-se um 
amigo destas nossas ilhas. Simbolicamente, quis começar 
por Santa Maria onde, como em todo o lado, Marcelo Re-
belo de Sousa distribuiu afetos e disponibilizou-se para as 
selfies. Foram apenas quatro horas, tendo sido marcante a 
sua presença na ilha de Gonçalo Velho, ao visitar várias ins-
tituições ligadas à ciência e tecnologia, como o Centro de 
Formação Aeronáutica, a Estação Geodésica e o Centro de 
Interpretação Ambiental localizados naquela ilha. Ali deixou 
a promessa e a notícia de que o Dia de Portugal seria cele-
brado nos Açores em 2018. Marcelo é mesmo assim, entre 
os abraços e as selfies, foi enviando recados ao Governo 
sobretudo em questões derivadas dos fogos que puseram 
a nu todas as fragilidades do sistema de alertas, de comu-
nicações, de combate e essencialmente de prevenção. O 
Governo não gostou do discurso do Presidente, fazendo sa-
ber pelos jornais que ficara chocado. No meio da visita pre-
sidencial Marcelo respondeu taco a taco e de forma dura ao 
Governo de António Costa, avisando quem embarca no diz 
que disse especulativo não entendeu, nem entende nada 
do que se passou em Portugal nas últimas semanas. Esta 
reação foi completada, ao avisar que é preciso compreen-
der que chocado ficou foi o país com a tragédia vivida.
O Presidente chegou a S. Miguel, sem o fulgor das vi-

sitas de Soares, nem as circunstâncias que se vivem em 
Portugal o permitiriam, e entre outras iniciativas, deu uma 
aula aberta sobre “O Atlântico” na Universidade dos Açores, 
onde realçou a importância da proposta para a extensão 
da plataforma continental de Portugal e a necessidade de 
assumir o que esta realidade significa para a visão do país. 
A sua visita aos Açores permitiu-lhe descobrir a fronteira em 
termos de espaço aéreo com os E.U.A., Canadá, Espanha, 
Reino Unido, Marrocos, Cabo Verde, Senegal e Trindade e 
Tobago. Depois aproveitou para falar sobre cidadania com 
alunos da Escola Básica e Integrada da Ribeira Grande.
Os pontos institucionais do programa foram marcados pelo 

jantar oferecido pelo presidente do Governo Regional, no 
Palácio de Sant’Ana, com os discursos de Vasco Cordeiro e 
Marcelo, e uma reunião do Conselho Regional da Concer-
tação Estratégica, no Convento dos Franciscanos, no con-
celho de Lagoa. No jantar de honra, Vasco Cordeiro disse 
que era um gosto e uma satisfação receber Marcelo Rebelo 
de Sousa, onde todos se esforçaram por mostrar aquilo que 
de melhor tem os Açores nos mais variados domínios. Esse 
gosto, essa satisfação e essa alegria fez com que todos, 
entidades públicas e entidades privadas, se prestassem 
a apresentar o melhor que se faz nos Açores, adiantando 
que gostaria que a imagem e as impressões que o chefe 
de Estado levava dos Açores não fosse a de uma Região 
onde não existem desafios ou onde não existem áreas a 
necessitar de melhores resultados, exemplificando com a 
educação ou a exclusão social. De facto são estes proble-
mas cujos resultados são os mais negros da governação 
socialista e o Presidente do Governo fez bem em não os 
contornar. Marcelo respondeu com diplomacia e congratu-
lou-se com as referências aos esforços feitos na educação 
e exclusão social, considerando que são problemas larga-
mente comuns ao todo nacional e que as reivindicações 
dos Açores relacionadas com a gestão do mar ou os servi-
ços do Estado na Região, são domínios que considerou fa-
zerem parte do diálogo. Uma nota importante foi o facto de 
o Presidente ter convidado a orquestra da Escola de Música 
de Rabo de Peixe, que aposta na inclusão social, para ir ao 
Palácio de Belém, depois de ter assistido a um pequeno 
concerto no Arquipélago, em que Marcelo Rebelo de Sousa 
afirmou ter ficado muito surpreendido, salientando a missão 
social muito importante daquele projeto, num concelho com 
grandes problemas económicos e sociais, que é uma via de 
inclusão, de integração de jovens pela música. Para o chefe 
de Estado, este é, realmente, um exemplo muito sugestivo 
e muito impressionante, até pela qualidade”. Marcelo Re-
belo de Sousa deu particular atenção à agricultura e agro-
-indústria e ao turismo, com visitas à fábrica da Unileite e à 
fábrica de queijadas de Vila Franca do Campo e encontros 
com representantes do turismo e com a Associação Agríco-
la de São Miguel, onde um mar de gente esperou por ele 
para jantar. A Lagoa das Sete Cidades foi o último ponto do 
programa, onde Marcelo Rebelo de Sousa teve um lanche 
com a população e fez um balanço desta segunda metade 
da sua deslocação à Região Autónoma dos Açores, antes 
do regresso a Lisboa.
Que resultados práticos desta visita? Havemos de ter 

oportunidade de os dissecar.

não há uma reCeita úniCa
Para travar a Crise

mundial

o perigo é a desestabilização do mundo. o médio oriente é ape-
nas um exemplo desta desestabilização: é bem mais instável 

agora do que era há cinco anos. ou mesmo há dez. A política nor-
te americana enfraquece quaisquer medidas alternativas, formais 
ou informais para manter a sua ordem. Sabota deliberadamente a 
união europeia, tal como visa sistematicamente arruinar outros 
povos, durante as guerras ou agir marginalmente.
Como poderá o mundo enfrentar os Estados Unidos? Algumas pessoas 

acreditando não ter poder para enfrentar os Estados Unidos, preferem 
juntar-se a eles. Isto poderá ser chamado imperialismo dos direitos hu-
manos e foi encorajado pelo falhanço da Europa para ajudar a corrigir 
os males do mundo.
É bem verdade que há governos tão maus que ao serem retirados com 

eleições claras, traria ganhos em cadeia para todo o mundo. Contudo 
isso não poderá nunca justificar o perigo global da criação de um po-
derio mundial que basicamente não está interessado num mundo que 
não compreende, mas que é capaz de intervir decisivamente com força 
armada sempre que alguém faz alguma coisa que não é do agrado de 
Washington.
Com um tal quadro de fundo podemos ver a pressão crescente sobre 

os meios de comunicação, porque num mundo onde a opinião pública 
desempenha um papel tão importante ela é também altamente manipu-
lada. Porém, tais tentativas nem sempre resultam porque  há meios de 
comunicação a transmitir informações que não se encaixam na versão 
da história que o poder «selvagem» quer que seja contada. Durante a 
Guerra  do Iraque o controlo não funcionou, portanto a tendência será 
para encontrar formas ainda mais efetivas de o exercer. Isso poderá as-
sumir a forma de controlo direto, chegando talvez ao último recurso do 
«controlo tecnológico» mas a combinação entre governos e proprietá-
rios de monopólios será aproveitada de forma mais eficaz ainda do que 
no caso da Fox News por exemplo ou no caso de Berlusconi em Itália.
Há razões na vida dos americanos pelas quais o atual Governo pode-

rá não durar muito, sendo a mais imediata a debilidade da economia 
norte-americana e os eleitores poderão decidir que é muito mais im-
portante concentrarem-se nos problemas sérios a resolver em casa do 
que continuarem com aventuras militares no estrangeiro, porque tais 
intervenções militares terão maioritariamente de ser pagas pelos pró-
prios americanos.
Deixando de lado o derramamento  de sangue e a destruição causada 

por guerras e confrontos indiretos, teremos de encontrar outras formas 
de organizar o mundo globalizado do século XXI. O melhor argumen-
to para a criação dos impérios é sempre o argumento da ordem. Num 
mundo cada vez mais instável e desordenado é natural sonhar com um 
poder capaz de estabelecer a ordem e a estabilidade: «Império» é o 
nome de tal sonho, mas tudo isso é conversa fiada.
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INFormAÇÃo comuNItárIA

são martinho na lasalle
A Associação Cultural Recreativa Portuguesa de Lasal-
le organiza uma linda festa de São Martinho no dia 11 
de novembro às 19h com fado e jantar. Para reservas: 
Denis Palma 514-952-7892

jorge correIA

CABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SAUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLOOOOOT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCATTTTT
ALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-

CHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNAAAAAYYYYY- PINO- PINO- PINO- PINO- PINOT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLING

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

gruPo Coral santa Cruz
A responsável do grupo Coral Santa Cruz, D. Inês Go-
mes, queria agradecer a todos que de uma forma ou 
outra colaboraram para que o jantar fosse um sucesso. 
Desde a equipa da cozinha aos sr. do bar, a equipa de 
jovens em ação que serviram o jantar e fizeram um 
excelente trabalho. Agradecer ao Montreal Magazine, 
Paulo Café, Soares e Filhos, Portos 360, Eddy Silva e 
à Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga. E, a Missão Santa Cruz agradece o Grupo Coral 
Santa Cruz por tudo o que este grupo faz.

estabilidades

Há um conceito interes-
sante adotado por mui-

tas companhias, em especial 
as multinacionais, de faze-

rem rodar os seus colaboradores por diversas 
funções, muitas vezes por diversos países. este 
conceito, para além de privilegiar o desenvol-
vimento de cada colaborador pelo aprofun-
damento das diversas facetas da companhia, 
permite que não se instalem vícios pessoais 
que se sobreponham aos procedimentos inter-
nos da empresa. 
Naturalmente pode-se tecer algumas críticas a 

este método, contudo um dos aspetos interessan-
tes é não causar tanta instabilidade como seria de 
esperar. Para a empresa tem o benefício de que 
tem mais certeza da contribuição para os resulta-
dos por parte do colaborador e do procedimento 
em operação, pois todos sabemos que qualquer 
pessoa muito tempo num lugar, num trabalho 
ou a operar algo, vai ganhando vícios compor-
tamentais que lentamente são introduzidos na 
estrutura da empresa, às vezes em benefício de 
todos mas a maioria das vezes em prejuízo.
Ora este conceito dificilmente é aplicado em 

política. Como exemplo tivemos o embate dis-
farçado entre PS e o presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa a propósito da hecatombe dos incên-
dios. Se este aquando da primeira hecatombe foi 
complacente e deu espaço ao governo de reagir 
acertadamente, à segunda, e face à insensibili-
dade e incompetência demonstradas, optou por 
mudar o tom para um raspanete claro e objetivo. 
Muitas críticas choveram sobre o caso, com inú-
meras linhas e comentários verbais sobre o fim 
do relacionamento amigável entre Belém e São 
Bento, a quebra da estabilidade, etc. Pessoalmen-
te acho que o presidente foi brando na primeira 
vez, o que destoou um pouco do raspanete que 
deu este último mês ao governo, o que poderia 
ter dado a ideia de instabilidade de critérios pois 
a tragédia teve causas e consequências similares 
das duas vezes.
A estabilidade nestes casos é de suma impor-

tância mas jamais se pode sobrepôr a colocar as 
ideias no devido lugar. Há que abanar esta es-
tabilidade de tudo querer estático mesmo quan-
do está mais do que à vista o que funciona mal, 
não só a nível operacional no caso da prevenção 

e combate aos incêndios, como a nível político 
pela concentração de preocupação em agradar 
ao populismo eleitoral em vez de resolver-se o 
que é preciso resolver. Portugal roda demasiado 
em torno de preconceitos políticos ideológicos, 
alguns deles falhados por experiência prática, e 
outros preconceitos de seita associados a grupos 
políticos (leia-se partidos) ou por concordância 
de ideias e interesses. É preciso dizer um basta 
a este entrave. Os exemplos estiveram bem pa-
tentes na alteração de tom do presidente entre a 
primeira e segunda intervenções a propósito das 
tragédias incendiárias, merecendo ambas um 
raspanete, e a reação de António Costa, que niti-
damente, através da sua reação imediata, coloca 
em primeiro lugar a estrutura política que o su-
porta no poder em vez dos interesses nacionais.
Se a estabilidade é permanecer no sofrimento 

conhecido, no erro conhecido, acomodando su-
cessivamente as consequências nefastas advin-
das, sem ter uma visão e procurar melhorar, não 
se pode esperar um futuro melhor.

curso de
francês

A UNIVERSIDADE DOS TEM-
POS LIVRES INFORMA A TODA 
A COMUNIDADE QUE TEM 
UM CURSO DE FRANCêS QUE 
VAI COMEçAR EM BREVE. AS 
AULAS SãO TERCA-FEIRA àS 
18H30. 

Se eStáS INtereSSADo 
teleFoNA pArA o 

514-844-1011.
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1:28 José Cutileiro
 Grande Entrevista
1:59 Cuidado com a Língua!
2:17 Hora dos Portugueses
2:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEira, 2 dE nOvEMbrO           
6:00 José Cutileiro
 Grande Entrevista
6:31 Sociedade Civil
7:34 Magazine Literacia 3D
7:59 Os Bochechas
8:10 Ilha das Cores
8:29 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:06 Pasta Couto
 Fabrico Nacional
10:34 O Sábio
11:21 A Praça
13:13 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
14:00 Portugal em Direto
14:54 Ideias & Companhias
15:07 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Linha da Frente
17:31 Brainstorm
18:14 Agora Nós
20:00 24 Horas

4ª-fEira, 1 dE nOvEMbrO           
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Solenidade de
 Todos os Santos
6:56 Sociedade Civil
7:57 Os Bochechas
8:07 Ilha das Cores
8:29 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:06 Salette Ramalho
 Filhos da Nação
10:40 O Sábio
11:26 Lisboa, Novembro de 1755
12:17 29ª Gala Internacional dos Pe-
quenos Cantores da Figueira da Foz
14:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
15:08 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:02 Extinções em Portugal
17:51 Literatura Aqui
18:21 Inesquecível
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:33 Fronteiras XXI
23:04 Notícias do Atlântico
0:05 O Sábio
0:48 Janela Indiscreta
1:20 Tech 3

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

o temPo Passa 
as reCordações FiCam

em 1957, a televisão era 
considerada um brin-

quedo mágico que só os ricos 
tinham acesso. pois lembro-

-me que nessa altura a classe popular só tinha 
acesso a ela em sítios públicos, tais como: cafés, 
restaurantes etc. O que significou que houve, 
em termos de cultura popular e tradicional, 
um afastamento de facto. 
E, contudo, se a primeira eventualidade me afe-

tou indubitavelmente enriquecendo-me os hori-
zontes infantis, a segunda não o fez, porque para 
sorte minha vivia na província, numa vila peque-
na e quase imutável há séculos. Numa vila assim 
pequena e quase imutável uma criança tem à sua 
disposição todos os velhos e velhas do mundo, e 
os menos velhos também, para lhe encantarem os 
dias com tudo quanto é lenda e conto e história 
e maravilha. Até um velho castelo semiderruído, 
um convento com tradições, antas que aparecem 
misteriosamente nos sonhos das pessoas, gente 
que sonha tesouros escondidos em paredes e for-
ros, edifícios onde estiveram reis e rainhas, um 
mundo, enfim, cheio de maravilhoso e fantástico, 
uma inesquecível página da história da cultura e 
da civilização que só se aprende a descobrir com 
a idade e com os olhos do amor. Infâncias en-
cantadas por contadores de histórias todos nós as 
tivemos, porque aí não entra em linha de conta, 
felizmente, nem a posição social nem as possibi-
lidades económicas. 
É hoje, como então, tão gratuito como o dom da 

vida. Hoje, porém, muitas dessas tradições popu-
lares estão caídas no esquecimento ou vão sendo 
adulteradas por múltiplos fatores. Alguns deles 
são os meios de comunicação social, na sua gran-
de maioria agressivos da pior maneira e vazios de 

conteúdo real, outros a organização dos tempos de 
trabalho e de ócio, sendo as pessoas sobrecarrega-
das pelo pressionamento exercido nos seus espí-
ritos, pela corrida quantitativa a um nível padrão 
de vida que deveria ser muito mais medido pela 
qualidade do que pela quantidade. 
Nos tempos que correm, e tendo em conta o con-

ceito de informação posto a circular há anos atrás 
pelo teórico da comunicação Marshall McLuhan 
de que “o mundo é uma grande aldeia”, um facto 
acontecido nos antípodas, em qualquer ponto da 
Terra, é conhecido em todos os sítios do Globo 
aonde chegam os modernos meios de informação, 
em coisa de poucas horas. Se isto, por um lado, 
traz vantagens, por outro resulta numa sobrecarga 
sem utilidade para o comum dos mortais, que aca-
ba por armazenar no seu cérebro informações de 
que não tira qualquer ensinamento útil.
Esses mesmos agentes difusores encarregam-se 

de um outro aspeto, este muito mais importante:
fazer chegar ao conhecimento da humanidade 

padrões de cultura e civilização diversos e indubi-
tavelmente enriquecedores à primeira vista. Mas, 
aqui como em quase tudo, há uma outra faceta 
importante e que não é possível (na verdade, cada 
dia que passa se revela mais importante)
Ignorar: o problema da aculturação dos povos, 

que os leva a um desenraizamento progressivo e 
profundo e se torna, mais rapidamente do que po-
derá parecer, perigoso para eles próprios e para 
o conjunto da humanidade. É assim que, devido 
a múltiplos fatores, os géneros populares literá-
rios têm vindo a “morrer” pouco a pouco, numa 
“morte” que não é de hoje mas de todos os tem-
pos, se bem que nos tempos apressados de agora 
vão “morrendo” mais velozmente. E tanto não é 
de hoje que o século passado, ao prever a agonia 
quase invisível de todo o acervo de cultura popu-
lar, colecionou monumentais recolhas das antigas 
tradições europeias.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1z3

Alain Côté O.D.

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon sanders teIXeIra
3187, rue saint-jacques, bur. 101

Montreal, Qc, h4c 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3M8
fax: (514) 624-8632

estudantes de Português da universidade
de montreal homenageiam o ProF. luís aguilar

os estudantes 
que ao longo 

de 16 anos fre-
quentaram os estudos lusófonos 
da universidade de montreal li-
derados pelo professor daquela 
instituição académica, apoiada 
pelo camões, Instituto da coope-
ração e da língua, luís Aguilar, 
ultimam a organização de uma 
sessão pública de homenagem 
àquele docente e que terá lugar, 
sexta-feira, dia 10 de novembro, 
pelas 18h30 no «centre de res-
sources communautaire de côte-
-des-Neiges», sito no 6767 chemin 
de la côte-des-Neiges, em mon-
treal.

Do programa constam uma série de 
alocuções de professores, ex-direto-
res do Departamento de Literaturas 
e Línguas do Mundo, de estudantes 
recentes e antigos de Português, de 
membros da comunidade Portugue-
sa de Montreal com os quais os Es-

mANuel De 
SequeIrA
roDrIgueS

tudos Lusófonos tiveram contacto 
ao longo de 16 anos.
Nesta homenagem querem os estu-

dantes comemorar entre outras rea-
lizações levadas a cabo pelo profes-
sor Luís Aguilar, a criação do Curso 
de Estudos Portugueses e Lusófo-
nos na Universidade de Montreal, o 
desenvolvimento de vários projetos 
de investigação sobre temas de lín-
gua portuguesa, cultura portuguesa 
e culturas lusófonas, a publicação 
de inúmeras obras originais dos 
mais diversos domínios, a conce-
ção de ambientes digitais de ensino 
e aprendizagem diversos, a produ-
ção de material didático inovador, 
a orientação de iniciativas pedagó-
gicas relevantes, a coorganização 
de reuniões científicas, colóquios e 
congressos, a promoção de autores 
de língua portuguesa em festivais 

de literatura internacionais e a par-
ticipação em projetos comunitários 
que muito contribuíram para o pres-
tígio da Universidade de Montreal 
e da Comunidade Portuguesa de 
Montreal.
Referem ainda os estudantes que, 

se tudo correr como previsto, será 
a maior homenagem jamais feita a 
um professor de línguas e literatu-
ras da Universidade de Montreal.
Convidam, finalmente, os estu-

dantes todos os membros da comu-
nidade portuguesa montrealense a 
celebrar este momento único e es-
clarecem que a entrada na sessão é 
livre, mas está sujeita a confirmação 
de presença antes do dia 5 de no-
vembro para um dos endereços de 
correio eletrónico homenagem.luis.
aguilar@gmail.com ou hommage.
luis.aguilar@gmail.com.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

vinte anos dePois da tragédia da ribeira Quente

Há uma data que ficou 
marcada, para sempre, 

na nossa memória e na história da fre-
guesia da ribeira quente, no concelho da 
povoação, onde a 31 de outubro de 1997, 
aquela chuva intensa e ingrata, provocou 
derrocadas e 29 pessoas morreram soter-
radas no lugar da canada da igreja velha.
Neste dia a tragédia vitimou residentes do 

bairro da canada da igreja, a natureza não 
escolheu nem velhos nem novos, homens e 
mulheres, ceifou a vida de pescadores e cam-
poneses, netos, pais e avós, entre as três se-
manas de idade e os 76 anos! 
Vinte anos depois a Associação Saudades da 

Terra Quebequente, que por acaso foi funda-

da no mês de janeiro do mesmo ano de 1997, 
não quis deixar passar no esquecimento esta 
tão dolorosa data que jamais será esquecida 
na memória da sua gente.
Para o efeito e com a colaboração da Mis-

são Católica de Nossa Senhora de Fátima 
de Laval, no domingo passado foi celebrada 
uma missa, presidida pelo padre Carlos Dias, 
em homenagem as 29 vítimas, aonde muitos 
familiares e amigos marcaram presença na 

mesma.
Durante a celebração uma rosa em nome 

de cada um dos falecidos foi depositada no 
altar. Depois da celebração todos foram 
convidados para um convívio de confrater-
nização, numa sala adjacente, aonde não 
faltaram comes e bebes oferecido por alma 
de todos falecidos.

márIo cArvAlHo
mcarvalho@avozdeportugal.com
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Sábado passado 
foi com mui-

to prazer e medo 
que fui ver o que 

se passava na festa de mortos vi-
ventes que organizou o rancho 
Folclórico estrelas do Atlântico. 
Uma sala completamente cheia de 

mascarados, uns mais de que ou-
tros, num ambiente festivo e muito 
bem animado pelo sempre e cada 
vez mais talentoso Jeff Gouveia. 
Entre os mortos e viventes a Gui-
da Freitas sentou-me na mesa do 
padre Carlos, ainda bem, no meio 
dos mortos é sempre confortante ter 
um representante de Deus não mui-

   
    

 
     
    
  


  

         
  

    
   

 

 
 

 
  

 
   

 





 


  

 
 

 

 

   


   
   

 

  

 
 

   

  
 

 


  

 



  

Festa de halloween em laval

joSé De SouSA
to longe, à mão de semear, não vá o 
Diabo tecê-las. A festa foi agradável 
com concursos de melhores disfar-

ces com três júris, um deles o Ro-
berto Carvalho. O Dauno Ferreira, 
organizador em chefe da festa, está 
de parabéns com uma equipa mui-
to eficaz, ele estava muito ocupado 
razão pela qual não pudemos trocar 
umas palavras, fica p’rá próxima.
De facto uma asseadíssima festa 

com uma boa organização.

pelo sexto ano 
consecutivo o 

grupo Folclórico 
português de montreal em parce-
ria com a Associação portuguesa 
do canadá organizaram sába-
do 28 a festa de Halloween cujo 
nome significa a véspera de todos 

os Santos. 
O tema este ano: a loucura dos 

Festa de halloween na santa Cruz
elIZAbetH
cArreIro
mArtINS

anos 20. Como sempre a sala estava 
lindamente decorada com um cas-
tiçal com flores, penas de avestruz 
e brilhantes, e cantos decorados no 
tema com acessórios para quem qui-
sesse tirar um retrato. A animação 
ficou por conta do artista Flávio Dos 
Santos de Toronto que cantou até às 
2:45 da madrugada. Como sempre 
houve fartura de comida saborosa. 
Aqui ficam algumas fotos da noite.
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realizou-se no 18 de outubro no Hotel 
Fairmont queen elizabeth, um encontro 

entre entidades portuguesas e canadianas do 
setor do turismo organizado pelo turismo de 
portugal, I.p.  

Este evento de promoção de Portugal como 
destino turístico contou com a presença da Se-
cretária de Estado do Turismo, Dr.ª Ana Mendes 
Godinho. 

Com as presenças de: Embaixador de Portugal 
no Canadá, José Moreira da Cunha; Cônsul-
-Geral, José Guedes de Sousa; Diretor do Hotel 
Mundial, Manuel Pinto; Diretor Administrador 

You Can’t skiP Portugal 2017!

da Azores Airlines, Carlos Botelho; VP Sales 
North and Central America da TAP, Carlos Pa-
neiro; Diretor de Vendas Hotel Mundial, Bruno 
Matos; Relações Públicas Turismo Açores, João 
Pedro Barbosa; várias personalidades de Portu-
gal.
“You Can’t Skip Portugal 2017”.
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carles puigdemont não está em bruxelas 
para pedir asilo político à bélgica, está no 

“coração da europa” para europeizar a crise 
catalã. o presidente deposto do governo auto-
nómico catalão (generalitat) aceita o repto de 
se apresentar às urnas nas eleições regionais 
antecipadas pelo governo de mariano rajoy 
para 21 de Dezembro (21-D), contudo per-
gunta a madrid se vai aceitar os resultados 
eleitorais caso vençam novamente as forças 
independentistas.  
Em conferência de imprensa realizada no centro 

internacional de imprensa, em Bruxelas, Carles 
Puigdemont começou por garantir que não está 
na Bélgica para pedir asilo, dado que esta não 
é “uma questão política” belga, mas para poder 
agir “em liberdade e segurança”. O ex-dirigente 
catalão diz que parte do antigo executivo da Ge-
neralitat vai permanecer na capital belga “por 
tempo indefinido” e avisa que só regressará à 
Catalunha quando se verificarem “garantias que 
neste momento não existem” na Espanha.
“Queremos garantias jurídicas que nos ofereça 

a União Europeia”, acrescentou justificando ain-
da a ida para a Bélgica para depois acrescentar 
que “Bruxelas é a capital da Europa e esta é uma 
questão europeia”.
De seguida listou quatro decisões saídas de uma 

reunião realizada na noite de sexta-feira pelo go-
verno catalão. Em primeiro lugar explicou que 

a ida para a capital belga serve para “mostrar 
ao mundo o grave défice democrático que hoje 
existe no Estado espanhol”.
No segundo ponto da “ordem de trabalhos” 

acordada pelo governo independentista destituí-
do, Puigdemont afiançou que a Generalitat per-
manece em funções pese embora todo o governo 

catalão ter sido demitido pelo primeiro-ministro 
Rajoy, notando que o “governo legítimo” da 
Catalunha continuará a fazer o seu “trabalho”. 
“Uma parte do governo veio para Bruxelas para 
tornar claro que existe um problema na Catalu-
nha. A outra parte do governo e da aliança Juntos 
pelo Sim continuará a fazer o seu trabalho” na 
Catalunha. 

“Não abandonámos o governo”, continuou cri-
ticando a justicialização de uma questão política 
e assegurando que “vamos enfrentar politica-
mente a Justiça”, um combate que será feito den-
tro “dos limites que pressupõem a nossa estra-
tégia de não confrontação”. Confirma-se a ideia 
de uma espécie de “governo deposto no exílio”.
No terceiro ponto enunciado, o antigo edil de 

Girona prometeu que o bloco independentista 
tudo fará para “apoiar as diferentes iniciativas” 
por forma a que o artigo 155 “não seja colocado 
em prática”. Nesse sentido, declarou “apoio” aos 
sindicatos e aos titulares de cargos públicos que 
se mantiveram em funções e pediu-lhes que “evi-
tem a demolição das instituições catalãs”. Por fim, 
sustentou que as eleições de 21-D “são um repto 
democrático” do qual “não temos medo”. Puigde-
mont considera que as eleições autonómicas mar-
cadas por Rajoy constituem “um plebiscito para 
legitimar o [artigo] 155” mas, mesmo assim, “va-
mos aceitar” os resultados finais desse acto eleito-
ral independentemente do vencedor. Mas pergun-
ta se Madrid está disposta a fazer o mesmo se for 
o bloco soberanista a vencer. “Pergunto ao Estado 
espanhol se vai fazer o mesmo, se vai respeitar 
os resultados das urnas”, prosseguiu pedindo cla-
reza “sem ambiguidades” ao governo espanhol. 
Na segunda-feira, PDeCat (partido conservador 
de Puigdemont) e ERC (esquerda nacionalista) 
anunciaram que vão às eleições.

Puigdemont aCeita eleições mas Pergunta
se madrid aCeitará vitória indePendentista
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coNvIte
Domingo
5 de novembro

vIvem oS SeuS
SoNHoS!
11 h 30 
brunch musical
duo da Orquestra sinfónica de laval
- reservem, lugares limitados -

12 h 30 - 14 h
conferência da sra. béatrice Picard
ou
visita guiada da nova ala do Mausoléu 
e do Jardim das Memórias

14 h - 16 h
cerimónia e concerto comemorativos
Orações, música e músicas sagradas

RESERVEM O SEU LUGAR
activites@memoria.ca
ou pelo telefone 514 277-7778

lettre ouverte: PlaidoYer en Faveur de la
transParenCe et du resPeCt des Consommateurs
Il y a quelques semaines, no-

tre entreprise figurait par-
mi d’autres dans une émission 
hebdomadaire de télévision 
qui se donne pour mission 
d’informer les téléspectateurs 
sur des pratiques commercia-
les ayant cours dans différents 
domaines. l’émission de la se-
maine portait sur les services 
funéraires. 

La procédure : un pseudo client, 
muni d’une caméra cachée, de-
mandait à cinq entreprises du 
Grand Montréal les prix relatifs 
à des services funéraires ayant 
été définis au préalable. Voici ce 
que la dite enquête a révélé : Il y 
a un écart de 24% entre le prix le 
plus élevé et celui fourni par no-
tre entreprise. Et nous sommes 
les moins chers sur le marché, 
à taille et services comparables, 
puisque notre prix n’a été battu 
que par un maigre 3%, par une en-
treprise qui n’offre pas un choix 
de localisation et toute la gamme 
des services d’accompagnement 
que nous offrons sans frais à 
tous nos clients. 

Même si nous souscrivons aux  
conclusions du reportage sur 
l’importance de la transparence 
et la nécessité de fournir aux con-
sommateurs toute l’information 
pertinente pour pouvoir faire un 
choix éclairé à un moment où ils 
sont vulnérables, nous déplorons 
que l’émission crée un amalga-
me entre toutes les entreprises du 
domaine, comme si elles avaient 
toutes les mêmes pratiques.

Chez nous, il n’y a pas ven-
te à pression et pas de quotas. 
Vous ne trouverez pas de for-
faits non plus. Notre mission 
est d’organiser des funérailles 
personnalisées où le client est 
entièrement libre de choisir les 
services qu’il veut, selon ses be-
soins et son budget.  

Memoria est une PME familiale 
qui se différencie, tant au niveau 
des prix que des services offerts. 
Nos services d’accompagnement, 
notamment l’assistance aux per-
sonnes en deuil et l’assistance 
succession, sont dispensés par 
des professionnels spécialisés et 
sont offerts gratuitement à tous 
les clients.  Notre engagement à 
servir nos clients avec respect, 
sérieux, compétence et transpa-
rence a fait notre marque depuis 
85 ans. 

Cela fait en sorte que nous 
avons un taux élevé de satisfac-
tion de la clientèle. Nous rece-
vons d’ailleurs des dizaines de 
lettres tous les mois où notre tra-

vail est salué, apprécié.

Nous tenions donc à rectifier 
les faits, en notre nom mais sur-
tout en celui de nos employés 
qui mettent beaucoup de cœur 

pour servir et accompagner  les 
familles, jour après jour.   

julia Duchastel-légaré,
vice-présidente

Alfred Dallaire memorIA 
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cAISAIS DA SemANA Jantar dos nasCidos no ano de 1952
vItor goNÇAlveS

Foi no ano de 2002, (há já 
15 anos) que um grupo de 

amigos reunidos em ambiente 
amistoso, pensou comemorar 
os (então) 50 anos em Festa e 

confraternização...”, mãos à obra”.
Em 2007 tornámo-nos a reunir para comemo-

rarmos os 55 anos, em 2012 os 60 anos e agora, 
em 2017 os 65 anos. Esta é já portanto, a nos-
sa 4ª festa. Assim, no passado sábado, dia 28 de 
outubro, cá nos encontrámos uma vez mais, em 
ambiente de festa, de alegria e sobretudo de ami-
zade recíproca.

Como foi bom revermos os amigos e amigas 
nascidos no ano de 1952, já mais “velhotes”, 
(pois o tempo não para), e conviver entre amigos. 
Saboreou-se um apetitoso jantar, confecionado e 
servido pela gentil equipa do Clube Portugal de 
Montreal que, muito gentilmente, souberam ser-
vir os convivas. Sempre com o sorriso nos ros-
tos, homens e mulheres aniversariantes, acompa-
nhados das suas famílias e amigos, em conversa 
amena contando “histórias” do tempo que, ir-
remediavelmente já não volta, iam saboreando 

aqueles saborosos acepipes. Com a música em 
som de ambiente, previa-se que uma boa noite 
entre amigos, iria decorrer...e tal aconteceu.
Foi notória a falta de alguns amigos, que com-

põem o naipe dos nascidos em 1952, que por 
motivos vários, entre eles familiares ou por mo-
tivo de força maior não puderam estar presentes.
Houve lugar à dança, com música alegre e ade-

quada àqueles foliões que quiseram estar presen-
tes naquela festa que era sua...dos seus 65 anos.
O bar estava concorrido e, não fora o “perigo” 

do álcool, aquelas goelas sequiosas ainda iriam 
ingerir mais uns copitos. Como não podia faltar 
nesta ocasião festiva, veio o Bolo de Aniversá-
rio e, todos em uníssono cantaram o “Parabéns 
a Você”, a música sobejamente conhecida e alu-
siva aos que comemoram aniversário natalício.
(Estava delicioso aquele bolo). Desejamos um 

Feliz Aniversário a todos, aos que já fizeram os 
65 e aos que ainda os vão fazer muito brevemen-
te, a todos os que quiseram e puderam estar pre-
sentes na sua festa. Fizemos a promessa de nos 
reencontrarmos na nossa Festa dos 70!!!, e como 
disse a Gabriela,... “nem que venhamos de mar-
chete!!!”... provocando o riso geral. Pensamos 
que foi uma festa agradável onde, para além do 
jantar, trocámos opiniões, revimos gente amiga, 
enfim... pensamos que valeu a pena vir à Festa 
dos nascidos em 1952. 
A noite ia avançando, e como o tempo não tem 

contemplações, embora consideremos ainda a 
alma sã, é sobretudo a idade que já começa pedir 
um pouco mais de repouso. A hora ia já avan-
çada e o cansaço acentuava-se, despedimo-nos 
com um “até 2022 na nossa festa dos 70 anos” 
(com a “marchete”).

nigel, Peixe de grande Qualidade

Hoje em dia temos 1500 
companhias que tra-

zem sardinhas, bacalhau, 
carapau, polvo, etc.
 Mas a qualidade é sempre 

diferente. Um dia é incrível, outras vezes nem 
vale o preço. Este verão uma nova companhia 
nasceu em Montreal, a Companhia importadora 
e exportadora, Terra Nostra. Eles estão a fazer a 
importação dos produtos da Nigel. Fundada em 
1958 por José Nicolau, a NIGEL assistiu em 50 
anos a um crescimento exponencial. Provavel-
mente, muito para além das melhores expecta-
tivas do seu fundador, que começou por vender 
na sua região natal de Torres Vedras o peixe que 
ia adquirir a Peniche. Um início modesto, sem 
dúvida. Mas a vontade e determinação inabalá-
veis, aliadas à experiência entretanto acumula-
da, permitiram à NIGEL dar um grande salto.
1958: Nasce a Congeladora José Nicolau, em 

Peniche. A sua dimensão resume-se a uma câ-
mara de conservação de 60m3. 1968: Início das 
exportações. Estados Unidos e Canadá são os 
primeiros destinos. 1974 - 1975: A Congelado-
ra José Nicolau dá lugar à NIGEL, sociedade 
por quotas, sendo a totalidade dos sócios per-
tencentes à família de José Nicolau. José Au-

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

gusto Nicolau sucede ao pai na presidência 
da NIGEL, após o falecimento deste. 1989-
1992: Remodelação da fábrica em Peniche. A 

sua capacidade de frio passa dos 60m3 para os 
4000m3. Conclusão da ampliação. A capacida-
de de conservação em frio aumenta para 12000 
m3 e a congelação para 8ton./hora. 2012-2013: 
Remodelação de toda a area fabril e contrução 
da nova Etar.

Através desta história da marca NIGEL pode-
mos notar que 2017 é o ano do peixe congela-
do em Montreal, com mais de 35 peixes dis-
poníveis para os amadores de peixe, tal como 
sardinha, petinga, carapau, bacalhau, pescada, 
morreia, abrotea, polvo, etc. Todos estes pro-
dutos são de alta qualidade para a comunidade 
portuguesa de Montreal. Neste momento pode-
mos encontrar os produto da Nigel em Montreal 
e Otava. Para mais informações ou encomendas 
da marca Nigel 514-431-6398.
Bom appetit.
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Eu sou um praticante 
de voodo. Magia afri-
cana branca e negra. 
Quando alguém me 
pede um trabalho di-
fícil, peço a José que 
me ajude, já que ele 
está esperando em-
pregos de amor e eu 
aprendi muito com 
ele. Meu respeito a 
José e eu o recomen-
do desde que ele é 

um précessório
Doutor arame

Os médicos continuavam di-
zendo que era artrite e reu-
matismo avançados que os 
ossos se dobrariam até ficar 
parilizados. Eu senti uma dor 
aguda em todo o meu corpo. 
José, uma vez que ele me 
viu, ele me disse que minha 
doença era devido a um fei-
tiço feito por uma boneca e 
sete agulhas. Ele quebrou o 

feitiço, curou meu corpo e agora eu gosto de 
viver mais do que nunca. Obrigado olá, José

Odette Texeira

Eu estava quase a co-
meter suicídio devido as 
condições em que ami-
nha empresa de limpe-
za estava dentro. Visitei 
José e ele me mostrou a 
feitiçaria que um primo 
fez de Portugal para me 
arruinar. Eu poderia ga-
rantir que o José me aju-

dou, e é por isso que minha filha conseguiu 
desfrutar do Dia das Bruxas.
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

aGêncIas
de VIaGens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
514.862.2319
danny PEna
514.688.4576

PEdrO alvEs
514.898.1152

www.memoria.ca

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
tel.: 514.376.4124

contabIlIsta

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

www.acaixa.ca

8770 bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

dentIsta

eletrIcIdade

aGêncIas
funerárIas

MercearIas

MonuMentos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

padarIa

renoVações

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natÁlia sOusa
Cel.: 514.918.1841

tel. geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalvesIMportadores

agência
AlgArve

restaurantes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

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

514.522.5175

sErviÇOs cOnsularEs                                             
EMB. DE PORTUGAL EM OTAVA T.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL T.: 514.499.0359

assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAçãO DOS PAIS T.:514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
SENHORA DE FáTIMAN DE LAVAL T.:450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADá T.:514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO T.:514.251.9791
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.:514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THéRèSE T.:514.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.:514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QUEBEQUE T.:514.388.4129
CENTRO COMUNITáRIO
 DO DIVINO ESPíRITO SANTO T.: 514.353.1550
CíRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.:5 14.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.:514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389
RANCHOS FOLCLóRICOS
CAMPINOS DO RIBATEJO T.:514.648.8343
CANA VERDE T.:514.618.9087
ESTRELAS DO ATLâNTICO T.:450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.:514.388.4129
RANCHO FOLC. SANTA CRUz T.:514.844.1011
PRAIAS DE PORTUGAL T.:514.844.1406

cEntrOs                                                                                  
AJUDA à FAMíLIA T.: 514.982.0804
AçãO SóCIO COMUNITáRIO T.: 514.842.8045
INTEGRAçãO E CULTURA LUSO T.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PORTUGUESA DE BROSSARD T.:514.466.9187
PORTUGUESA DE LAVAL T.:450.681.0612
SANTA CRUz / LUSITANA T.:514.844.1011

filarMÓnicas                                                                                  
F. DIVINO ESPíRITO SANTO T.:514.844.1774
F. PORTUGUESA DE MONTREAL T.:514.982.0688
F. DIVINO ESPíRITO SANTO T.:514.844.1774
F. PORTUGUESA DE MONTREAL T.:514.982.0688

igrEJas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUz T.:514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FáTIMA T.:450.687.4035

IGreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

h1s1a2, st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

notárIos

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

depositária do 
arquivo notarial de 

Me. luciano bernardo 

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

câmbIo Do DólAr cANADIANo
31 De outubro De 2017
1 euro = cAD 1,506410

gEOrgE JustinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

serVIços fInanceIros

restaurantes

serVIços fInanceIros

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

linha aberta:
514 790.0251

PubliCidade:
514 366.2888

domingo das 16h às 18h
5877 PaPineau, montreal, QC

Produtora
rosa velosa

Guia do consumidor
um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível
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eMpreGos

PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. 
Nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas.
vidente com dons naturais.

resolve os seus problemas sem 
voodoo.

rOsa: 514-278-3956

serVIços

Precisa-se de homens e mulheres com experiên-
cia em limpeza escritórios de companhias a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. deve ter um carro. Por 
favor, envie seu cv por fax para 450-975-1977 ou 
ligue para 450-975-2303 9h-17h.

PrOcura-sE Paisagista cOM EXPEriência 
EM PavE uni, MurOs E Escadas EM blOcOs

E asfaltO. 514-992-1586

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. const. 2004. chão em madeira. 
insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. garagem. $459,000

belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
chão em madeira. lareira ao gás. balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.quintal com estacionamento. 

renovado. interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’victoria village’’ com 4 qts. 
casas de banho renovadas. telhado alto. quin-
tal. MuitO bem situado ao pé do novo hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.

t.: 514-814-0362

Padeiro Com exPeriênCia a temPo inteiro 
e assistente Padeiro a temPo inteiro. e, 

senhora Para trabalhar ao balCão
e Fazer sanduíChes.

tanIa: 514-795-8277

Precisa-se de uma pessoa para traba-
lhar na grelha e um ajudante cozinheiro 
para restaurante especializado em gre-

lhados à moda portuguesa.
438-764-4964

companhia de produção de radiadores para veí-
culos está à procura de empregados com ou sem 
experiência e a tempo inteiro. falamos português. 

Pedro: 438-993-6626

casa MinhOta
PrEcisa-sE dE cOzinhEirO Ou

aJudantE cOzinhEirO a tEMPO intEirO
darcy: 514-443-8893

eMpreGos

Jes renovations
José silva

companhia portuguesa especializada em
renovações gerais. Orçamento gratuito

rbq: 5599469301
t.: 450-662-0776 ou 514-717-0776

Precisa-se de uma senhora para tomar conta de 
uma pessoa idosa. 3 dias por semana, com um 

pouquinho de limpeza e fazer uma refeição. 
situado em terrebonne. deve ter um carro. 

514-707-5288

Busy family with young kids is looking for a house 
keeper, part time in the morning, in Boisbriand, Basic 

English required,organizing house, cleaning, 
laundry, preparing salads, juices.

call 450.420.3613 or 
email 4203613@gmail.com

Procuro uma senhora para fazer limpeza de uma 
casa. deve ser muita minuciosa, efetiva e rápida. 

trabalha da segunda a quinta-feira, 
3 a 4 horas e sexta-feira das 8h às 17h. 13$/h.

carole 514-880-5727

† ManuEl carvalhO
1945-2017

Faleceu em Montreal, no dia 26 
de outubro de 2017, com 72 anos 
de idade, senhor Manuel Carva-
lho esposo da senhora Angelina 
Sousa Carvalho, natural de Vila 
Verde, Braga, Portugal. Deixa na 
dor sua esposa, seus filhos Vic-
tor, Jorge (Louise), René (Gene-
viève), seus netos/as Chrystina, 
Kathleen, Cassandra, Nicolas, 
Francis, Jérome, Daphné et Si-
mon, bisneto Lucas, suas irmãs 
Rosa, Maria, Deolinda, seus ir-
mãos João e António, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
O Velório teve lugar segunda-feira 30 de outubro de 2017 
das 17h às 22h, terça-feira a partir das 8h30. O funeral 
de corpo presente foi terça-feira 31 de outubro de 2017 
às 10h na igreja Santa Cruz e foi sepultado no cemitério 
Repos St-François D’Assise. Renovam com profunda 
saudade a missa de 7º dia será celebrada hoje quarta-
-feira 1 de novembro de 2017 às 18h30. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

PrEcisa-sE dE hOMEns Para instalaÇãO
dE aluMÍniO cOM Ou sEM EXPEriência

tEl.:514-362-1300

AgrADecImeNto

A todos que acompanharam a família Cantinho durante 
o falecimento de Belchior Cantinho a 20 de Setembro 
de 2017, queremos deixar um reconhecido agradeci-
mento pelo apoio e carinho demonstrados durante este 
evento que nos causou tanto pesar.  Apesar da tristeza 
causada por este evento, muitos amigos fizeram ques-
tão de estar presentes nestes dias difíceis contribuin-
do para aliviar o sofrimento de todos os familiares e 
amigos próximos e ao mesmo tempo homenageando 
Belchior Cantinho. Assim, reconhecendo esta mani-
festação de amizade e respeito queremos endereçar o 
mais profundo agradecimento.

Classificados e pequenos anúncios
uMa escolha certa... telefone 514-284-1813 Necrologia

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa em Outremont. 3 a 4 vezes por semana 

das 9h às 14h/15h.
514-273-5317
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dencial, legislativas e autárquicas. Porque é muito 
importante de ter uma voz bem forte em todos os 
níveis governamentais”. Hoje em dia, os dois estão 
ombro a ombro,... 39% para Valérie Plante e 37% 
para Denis Coderre, só falta 4 dias para preparar o 

terreno das eleições, e no 5 de novembro de 2017 
será um grande dia para um ou outro. Não esque-
cendo os outros candidatos portugueses Luís Mi-
randa que é o presidente da câmara de Anjou e que 
de uma certa maneira deveria ganhar sem proble-
mas; João Neves para o Partido Coalition Montréal 
para o bairro Louis-Riel.

Para finalizar este artigo, Denis Coderre dis-
se bem claro, quarta-feira passado em voz bem 
alta” I don’t want a plateau, I want a montreal”, 
não quero um plateau, eu quero um montreal. 
os dois partidos querem apresentar tudo o que 
é possível de fazer para os portugueses.

Quem será o novo Presidente
da Câmara muniCiPal de montreal?

para as eleições municipais de 
5 de novembro contém várias 
referências sobre tudo o que 
ele fez nos últimos quatro anos, 
mas ele também revela algumas 

promessas que não tinham ainda sido feitas pú-
blicas. Tal como a extensão da linha azul da rede 
eléctrica metro, 300 000 árvores até 2025... e entrar 
na modernização dos serviços públicos e 10 novas 
ruas pedestres por ano. Neste tempos eleitorais, há 
muitas promessas que são ditas no ar, tal como o 
acesso gratuito para o métro e autobus nos fins de 
semana, quatro dias importantes/feriados durante 
o ano e preços reduzidos para os idosos e acessos 
sociais. Do outro lado, temos a Valerie Plante, quer 
fazer o mesmo mas dar às pessoas idosas uma gra-
tuidade nos serviços do métro e autobus. Dar mais 
força nos bairros dando uma colaboração entre a 
cidade e os bairros, favorecer iniciativas dos bair-
ros, favorecer os espaços verdes e pequenas ruas. 
E, muito mais, o plano de Projet Montreal é de 61 
paginas e podem o consultar no site web: http://

www.projetmontreal.org. 
Na parte da comunidade Portuguesa, tive a opor-

tunidade de perguntar ao “Maire” Denis Coderre 
sobre a oficialização do bairro português e respon-
deu “Se o pedido será feito o nosso governo fará 
tudo para que isso se concretize no meu mandato e 
Daniel Loureiro fará tudo para que isto aconteça”, 
do outro lado, não conseguimos encontrar nem Va-
lérie Plante nem Luc Ferrandez mas, encontramos 
Alex Norris que conhece muito bem estes assuntos, 

e realçou que “quando a comunidade estiver pronta 
para fazer um pedido claro e bem organizado, fare-
mos tudo para apoiar, os portugueses são uma parte 
importantíssima neste bairro e faremos tudo para 
que isto aconteça”. Durante este encontro tocamos 
em vários assuntos tal como ajudas comunitárias, 
reorganização do parque de Portugal e parque dos 
Açores, aperfeiçoamento da presença dos portu-
gueses no Plateau. 
Um dos projetos que eu adorei em 2004, e não sei 

quem incentivou esta ideia, foi a sinalização através 

do Plateau com azulejos em todos os edifícios que 
delimitará o bairro português. Neste ponto de vista, 
os dois candidatos, Alex Norris e Daniel Loureiro 
estão prontos a ajudar a realizar este projeto para a 
comunidade. Um dos projetos que Daniel Loureiro 
quer realizar e ajudar, é a relocalização de um centro 
hospitalar no bairro, sabendo que o hospital Hôtel-
-Dieu vai fechar em breve. Um pequeno centro 
hospitalar no bairro português/Plateau seria muito 
importante e beneficiará a comunidade em todos 
os níveis. Outro projeto do Daniel Loureiro para 
a comunidade é “o melhoramento da participação 
da comunidade portuguesa nas eleições, quer seja, 
municipal, provincial, federal e em Portugal presi-

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com
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Passos Coelho deixou um aviso aos partidos que 
apoiam o Governo de que, não é por o PSD atra-
vessar um período de disputa de liderança inter-
na, que poderão contar com o seu apoio, em caso 
de uma eventual quebra dentro da ‘geringonça’. 
“Tem sido comum ouvir algumas notas do PCP 
dando conta que agora votam a favor na generali-
dade, mas ameaçando que pode não ser assim no 
final se a negociação orçamental com o Governo 
não for aprovada no parlamento”, salientou. Pas-
sos Coelho aconselhou os parceiros da maioria 
(BE, PCP e PEV) a discutirem “muito bem entre 
si” as alterações ao Orçamento, dizendo que não 
é por o partido estar a preparar diretas e congres-
sos que “poderão pôr o PSD na posição embara-
çosa de suportar um orçamento”. “Até eu ceder 
o meu lugar àquele que vier a seguir a mim, não 
é o PSD que suporta este Governo nem os seus 
orçamentos errados”, garantiu. O líder do PSD 
anunciou ainda que o partido apresentará propos-
tas de alteração ao documento que, tal como no 
ano passado, não serão numa lógica de “leilão or-
çamental”, mas de “traçar caminhos de resposta 
aos problemas”. “O PSD irá apresentar propostas 
que apontem para a centralidade que as empre-
sas representam na estratégia de recuperação eco-
nómica do país”, disse, considerando que é por 
esta via que o país pode “melhorar a qualidade 
do emprego e o nível do rendimento”. O PSD irá 
também, explicou, reapresentar medidas que pro-
pôs no ano passado e que foram rejeitadas e tentar 
“corrigir erros clamorosos” que considera esta-
rem contidos nesta proposta orçamental. Na sua 
intervenção nas jornadas parlamentares do PSD, 
Passos Coelho carregou nas críticas à chamada 
‘geringonça’, que considera ser “tão má” como 
pensava em 2015. “Quando disse que era uma so-
lução esgotada nunca quis dizer que ela não podia 
sobreviver ao tempo, a morte lenta é uma coisa 
que às vezes demora imenso tempo, é penosa e 
tem custos elevados. Assim são os custos que a 
‘geringonça’ nos está a deixar”, criticou.
Para o líder do PSD, no que é importante para 

Portugal, “a maioria não tem o mínimo de cimen-
to e o mínimo de coesão”, voltando a acusar o Go-
verno de esconder a sua posição sobre o mecanis-
mo de cooperação estruturada na área da Defesa 
por não contar nesta matéria com o apoio do PCP, 
BE e Verdes. “No que é importante para o país, 
a ‘geringonça’ não tem entendimento e o PS não 
conta com a ‘geringonça’ para o que é relevan-
te. Porque é relevante a ‘geringonça’ para o PS? 
Porque é a única maneira que o PS tem de fazer 
que governa”, acusou. Na sua última intervenção 
como presidente do PSD em jornadas parlamen-
tares, Passos Coelho, que não se recandidata ao 
cargo que ocupa desde 2010, retomou algumas 
das críticas que tem feito ao Governo ao longo 
dos últimos dois anos, como não ter uma estra-
tégia de médio e longo prazo e apenas se preo-
cupar com o presente. “Se à medida que os anos 
passam, gerimos apenas a conjuntura favorável, 
quando tivermos uma nova crise teremos de vol-
tar ao princípio”, alertou, lembrando que a econo-
mia tem ciclos e “as sociedades que são prudentes 
preparam-se”.
passos coelho lamentou que, em portugal, 

“se faça o contrário”: “tomamos os riscos pen-
sando que o futuro há de sempre melhor”.

Passos Coelho anunCia
voto Contra do Psd
ao orçamento

rabo de Peixe em Festa

A ceremónia de tomada de pos-
se teve lugar no dia 16 de ou-
tubro na junta de Freguesia da 
vila de rabo de peixe presidida 
pelo presidente da Assembleia 

Antonio pedro costa. jaime vieira presidente 
da junta eleito para o segundo mandato mani-
festou a sua determinação afirmando que vai 
continuar a trabalhar com empenho por todos 
os cidadãos de rabo de peixe junto com os no-
vos eleitos: josé cirilo pacheco, Anália Sousa, 
renato moniz, joão luís vieira.

Membros da Assembleia eleitos: António Pedro 
Costa Presidente, Vitoria Pereira e Carlos Dias se-
cretarios. A Assembleia de Freguesia, de acordo 
com os resultados eleitorais é composta por 11 vo-
gais eleitos pela lista do PSD e 2 vogais eleitos pela 
lista do PS.
rIbeIrA grANDe tomADA De poSSe 2017 
Alexandre Gaudêncio tomou posse para um se-

gundo mandato no Teatro Ribeiragrandense.  Ale-
xandre diz que quer manter a linha de desenvolvi-
mento da Ribeira Grande, afirmou de nunca deixar 
de ouvir as pessoas, ir ao encontro da expectativa 
de quem quer investir no concelho, anunciou que 
será criado um serviço de apoio ao investidor, para 
os emigrantes que pretendem investir na Ribeira 
Grande.

Os emigrantes estão cada vez mais envolvidos 
no crescimento da Ribeira Grande especialmente  
nos últimos anos. Filipe Jorge, vereador da cultura, 
esteve presente no convívio anual Ribeira Gran-

denses de Brampton, um evento que juntou mais 
de 500 pessoas entre as quais o vereador local de 
Brampton, Martim Medeiros descendente açoria-
no, os pais de Martim são naturais da vila de Rabo 
de Peixe. Filipe Jorge deu nota da criação do Gabi-
nete de Apoio ao Emigrante no Concelho. Através 
deste Gabinete os emigrantes poderão colocar to-
das as dúvidas que necessitem ser esclarecidas que 
será para resolver questões de compra ou de venda 
de uma propriedade, de um terreno, de um negócio, 
de um investimento ou até mesmo questões rela-
cionadas com procurações.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com

trumP FiCou “a Ferver” Com aCusações a Conselheiros

o presidente dos EUA, Donald Trump, fi-
cou “a ferver” com a acusação ao ex-di-

retor de campanha, paul manafort, e outros 
conselheiros — mas foi aconselhado pelos as-
sessores a não reagir publicamente, disseram 
fontes republicanas próximas da casa branca 
à cNN.
Em frente ao televisor, à medida que saíam as 

notícias sobre as acusações do procurador espe-
cial Robert Mueller, Trump estava a “ferver”, dis-
se uma fonte à CNN. O homem que foi diretor 
de campanha de Donald Trump, Paul Manafort, 
entregou-se na segunda-feira ao procurador do 
departamento de Justiça Robert Mueller, o mes-
mo que está a supervisionar a investigação às su-
postas interferências russas nas eleições presiden-
ciais. Em causa estão acusações pelos crimes de 
conspiração contra os Estados Unidos, conspira-
ção para lavagem de dinheiro e falsos depoimen-
tos. Também Rick Gates, há muitos anos sócio de 
Manafort que também colaborou na campanha de 
Trump. Além destes dois acusados, houve ainda 
um antigo conselheiro de Trump, George Papa-
dopoulos, a declarar-se culpado, por ter prestado 
depoimentos falsos e ter omitido provas ao FBI, 
“relativos a interações, durante a campanha, com 

contactos estrangeiros, incluindo russos”, refere a 
acusação. Segundo as fontes citadas pela CNN, a 
acusação a Manafort e a Rick Gates não foi total-
mente inesperada por Trump, já que o Presidente 
dos EUA terá confidenciado que há muito anteci-

pava que membros da sua campanha fossem en-
volvidos na investigação de Mueller. Mas foi uma 
surpresa, diz a CNN, que George Papadopoulos 
tenha admitido ter feito declarações falsas ao FBI.
Apesar de ter sido aconselhado a não reagir, 

Trump não resistiu a escrever no Twitter que os 
factos em investigação ocorreram “há anos”, an-
tes de Manafort ser responsável pela campanha de 
Trump. E perguntou porque é que a “Crooked” 
(corrupta) Hillary e os Democratas não são “o 
foco” desta investigação.



A Voz de PortugAl  |  QuArtA-FeIrA, 1 de noVembro de 2017  |  P. 16

carnEirO: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai ver que valerá 
a pena. Permita-se a si próprio viver com alegria e cultive-a 
diariamente. Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o cérebro.  
Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior amplitude. 

Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

tOurO: Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. 
Amor: Poderá surgir um mal entendido na sua relação, mas com 
calma tudo se resolverá. Viva alegre e otimista, não se irrite! 
Saúde: Este será um período favorável a este nível, aproveite 
para descansar. Dinheiro: Momento pouco propício para grandes 

investimentos. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

gÉMEOs: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Poderá viver uma aventura de grande 
importância para si. Que o Amor seja uma constante na sua vida! 
Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro: Não seja 
tão materialista, pois só tem a perder com isso.

Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

caranguEJO: Carta Dominante: a Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Tenha cuidado pois pode 
perder aquilo que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer 
ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio! Saúde: Não 
sobrecarregue o seu corpo. Dinheiro: Trabalhe mais e confie no 

seu sucesso. Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

lEãO: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de 
Concretização, Respeito. Amor: Seja mais generoso com a sua 
cara-metade. Não prejudique a sua relação devido à sua teimosia. 
A sua felicidade depende de si! Saúde: Modere o consumo de 
doces. Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do que tem 

projetado. Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

virgEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Os seus amigos poderão fazer-lhe 
um convite irrecusável. Que a alegria de viver esteja sempre na 
sua vida! Saúde: Cuidado com a alimentação, não coma gorduras. 
Dinheiro: Momento muito favorável sob o aspeto financeiro, 

aproveite-o.  Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

balanÇa: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. 
Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua relação amorosa. 
Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde: Relaxe um 
pouco mais, anda muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira. 
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

EscOrPiãO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Poderá zangar-se com um familiar, mas se 
colocar de lado o orgulho sairá vitorioso. Uma personalidade forte 
sabe ser suave e leve como uma pena! Saúde: Pode vir a ter 
uma dor ligeira de dentes. Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se 

gastos extra. Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

sagitÁriO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Estará tão feliz com a sua relação que 
todos irão notar tamanha satisfação. Saúde: Faça um Check-up. 
Dinheiro: Tenha mais atenção ao seu mealheiro, pois ele está a 
ficar vazio. Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

caPricÓrniO: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua 
felicidade. Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si! 
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; pode ocorrer o 
aparecimento de fungos. Dinheiro: Com muito trabalho conseguirá 

alcançar o sucesso. Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44

aquÁriO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Não sobrevalorize o aspeto 
físico, procure ver primeiro o que realmente as pessoas são por 
dentro. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. 
Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: 

Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

PEiXEs: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: Poderá sentir-se um pouco desanimado se está 
só. Quando nos sentirmos mais perdidos, temos que nos lembrar 
que nunca estamos sozinhos. Saúde: Andará um pouco em baixo 

de forma, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta 
muito, este é o momento ideal. Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

horóscopo maria helena martins
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número de subsCritores do netFlix
ultraPassou Patamar imPressionante
A Netflix revelou que tem um total de 104 

milhões de subscritores, um número que 
ultrapassou as expetativas de crescimento 
dos investidores e que representa um ponto-
-chave para o serviço de streaming.

Como conta o Business Insider, mesmo que 
a Netflix tenha 104 milhões de subscritores, o 
serviço de streaming tem ainda mais espetado-
res uma vez que permite contas partilhadas. A 
Netflix estima que tenha mais de 300 milhões 

de espetadores, um número impres-
sionante que dá bem conta da di-
mensão do serviço.
A revelação do número de subscri-

tores apresentou-se também como 
uma oportunidade para a Netflix re-
velar os principais meios de consu-
mo do serviço. A televisão continua 
a ser o ‘veículo’ principal com uma 
utilização de 65%, os dispositivos 
móveis têm uma fatia de 20% en-
quanto os computadores têm 15%.

kIa é Considerada a melhor marCa
dos eua em estudo da J.d. Power
A consultoria j.D. power divulgou a lista 

dos modelos com melhor qualidade de 
construção à venda nos euA e a sul-coreana 
Kia levou a melhor. o estudo se baseia na ex-

periência de 100 proprietários nos primeiros 
90 dias com cada modelo. Além da qualidade 
geral e mecânica, são levados em considera-
ções o interior e a carroçaria, os acessórios e 
o design.
Além do líder, as cinco primeiras posições fo-

ram conquistadas por outra asiática, uma alemã 
e duas norte-americanas: Genesis (como é cha-
mada a nova marca de luxo do grupo Hyundai), 

Porsche, Ford e Ram. Por outro lado, a Fiat ficou 
na lanterna da tabela. Segundo o órgão, das 33 
marcas avaliadas, um total de 27 melhoraram em 
relação ao ano anterior.

O ranking “2017 U.S. Initial Quality Study 
(IQS)” da J.D. Power também classifica os veí-
culos de acordo com as 23 categorias disponí-
veis. Nesse estudo, a Kia garantiu o título para 
cinco modelos – incluindo Cerato, Soul e Soren-
to vendidos aqui -, enquanto a Porsche conse-
guiu a primeira posição em dois segmentos. A 
Genesis não foi citada na classificação.

EXPulsO da univErsidadE
Encontram-se dois amigos e um deles estava visivel-
mente triste, pergunta o outro:
- Então o que se passa?
E responde o primeiro:
- é que fui expulso da universidade…
- A sério?! Então porquê? – pergunta o segundo.
E diz o primeiro: - Sei lá! Já não vou lá há meio ano…
Uma loura estava a ter lições de golfe, estava a sair-se 
muito mal e continuava a mandar a bola para as árvores 
ou apenas batia na relva com o taco; o instrutor estava já 
desesperado e finalmente disse: “Acho que o problema é 
com o seu ‘grip’ no taco, devia agarrá-lo mais levemente 
e gentilmente, imagine que o taco é o coiso de um ho-
mem.” 
A loura pensou nisto por um instante, pegou no taco e 
deu na bola de golfe, esta voou lindamente até ao green 
e rolou até ao buraco. O instrutor ficou petrificado e ex-
clamou: “Essa foi uma tacada genial! Agora, da próxima 
vez, agarre no taco com as mãos e não com a boca.”
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thor: ragnarok
Os filmes solo do Deus do Trovão da Marvel, 

Thor, tendem a ser os mais criticados do MCU, 
talvez porque nunca se encontrou o tom certo 
para as histórias desse personagem bizarro, que 
é um deus nórdico alienígena que vive num cas-
telo medieval no meio do espaço. Por isso a es-
colha de Taika Waititi como diretor foi o passo 
certo para explorar melhor esse lado.
Não que o filme seja espetacular, não é, mas é 

bom o suficiente para valer o ingresso. O filme 
consegue ser divertido como qualquer filme da 

Marvel. A fórmula segue a lógica do estúdio até aqui, a diferença é 
que, ao abusar de elementos bizarros vistos em Guardiões Da Galáxia 
e Doutor Estranho, o mundo de Thor se torna mais interessante e a nar-
rativa funciona melhor. A trama mostra como a deusa Hela, vivida por 
Cate Blanchett, retorna para dominar Asgard e Thor precisa salvar sua 
terra e os 9 reinos que fazem parte do domínio de Odin. Nada de novo 
aí, mas o filme dá uma desviada para aproveitar o arco Planeta Hulk, 
ao mostrar o deus do trovão obrigado a se tornar um gladiador e lutar 
contra seu amigo verde. O reencontro dos dois é o ponto alto do filme, 
obviamente. Aliás, a participação do Hulk é muito boa no geral. O Gi-
gante Esmeralda aparece de uma forma como nunca vimos no cinema 
e o próprio Bruce Banner está bem diferente dos filmes anteriores.

valerian e a Cidade
dos mil Planetas

Valerian E A Cidade Dos Mil 
Planetas chegou aos cinemas 
na mesma época em que O 
Quinto Elemento completa 20 
anos. Coincidência? Talvez 
não. Em sua passagem pelo 
Brasil, Luc Besson deixou 
claro que seu novo filme era 
uma evolução do seu trabalho 
como cineasta e acredita que 
esse é o momento exato para 
um filme tão ousado e com o 
orçamento tão alto, afinal é a 
produção mais cara da França 

com custo de US$ 210 milhões. De facto, Valerian é um sci-fi grandio-
so por seu visual e narrativa incomum, entretanto sofre com os exces-
sos e a falta de química entre o casal protagonista.
A história se concentra na dupla de agentes intergalácticos Valerian 

(Dane Dehaan) e Laureline (Cara Delevingne), que vivenciam uma es-
pécie de amor mal resolvido e tentam separar essa questão da rotina 
profissional (mas sem sucesso).

mousse de laranJa
- 4 pessoas v 30 min + tempo de frio

IgreDIeNteS
65 g de açúcar
7 g de gelatina em pó
250 ml de iogurte
160 ml de sumo de laranja
125 ml de natas
30 ml de licor de laranja
Raspa de 1 laranja
para o creme de ovos e laranja:
300 g de açúcar
6 ovos
200 ml de sumo de laranja natural
1 colher (sopa) de farinha maisena
1/2 colher (sopa) de manteiga sem
sal
prepArAÇÃo
1. Numa tigela, misture o sumo de laranja 

com a gelatina e deixe repousar 5min.
2. De seguida, deite num tachinho e leve a 

lume muito brando, até a gelatina derreter. 

Retire e transfira para uma taça. Adicione o 
iogurte, o açúcar, o licor e a raspa de laran-
ja e misture.
3. Bata as natas, até ficarem bem firmes, e 

envolva-as no preparado anterior. Coloque 
numa taça grande ou em taças individuais 
e leve ao frigorífico, por cerca de 3 horas.
4. Entretanto, prepare o creme de ovos e 

laranja, começando por bater os ovos com 
o açúcar. Depois, dissolva a farinha mai-
sena no sumo de laranja e junte à mistura 
anterior, batendo sempre.
5. Transfira o preparado para um tacho e 

leve a lume brando, mexendo sempre até 
engrossar, mas sem ferver. Retire do lume, 
adicione a manteiga e mexa rapidamente. 
Deite numa tigela larga e deixe arrefecer. 
Após o tempo de frio indicado, retire a 
mousse do frio e coloque, por cima, este 
creme. Sirva com decoração a gosto.
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 P J V E D
1-Man. City 28 10 9 1 0
2-Man. United 23 10 7 2 1
3-Tottenham 20 10 6 2 2
4-Chelsea 19 10 6 1 3
5-Arsenal 19 10 6 1 3
6-Liverpool 16 10 4 4 2
7-Burnley 16 10 4 4 2
8-Watford 15 10 4 3 3
9-Newcastle 14 10 4 2 4
10-Southampton 13 10 3 4 3
11-Leicester City 12 10 3 3 4
12-B&H Albion 12 10 3 3 4
13-Huddersfield  12 10 3 3 4
14-Stoke City 11 10 3 2 5
15-W. Bromwich 10 10 2 4 4
16-West Ham 9 10 2 3 5
17-Swansea City 8 10 2 2 6
18-Everton 8 10 2 2 6
19-Bournemouth 7 10 2 1 7
20-Crystal Palace 4 10 1 1 8

Inglaterra
PremIer league

Campeonatos europeus - ClassifiCação

 P J V E D
1-Napoli 31 11 10 1 0
2-Internazionale 29 11 9 2 0
3-Lazio 28 11 9 1 1
4-Juventus 28 11 9 1 1
5-Roma 24 10 8 0 2
6-Sampdoria 20 10 6 2 2
7-Fiorentina 16 11 5 1 5
8-Milan 16 11 5 1 5
9-Torino 16 11 4 4 3
10-Atalanta 15 11 4 3 4
11-Chievo 15 11 4 3 4
12-Bologna 14 11 4 2 5
13-Udinese 12 11 4 0 7
14-Cagliari 9 11 3 0 8
15-Crotone 9 11 2 3 6
16-Sassuolo 8 11 2 2 7
17-SPAL 2013 8 11 2 2 7
18-Genoa 6 11 1 3 7
19-Hellas Verona 6 11 1 3 7
20-Benevento 0 11 0 0 11

 P J V E D
1-Paris SG 29 11 9 2 0
2-Monaco 25 11 8 1 2
3-Lyon 22 11 6 4 1
4-Marseille 21 11 6 3 2
5-Nantes 20 11 6 2 3
6-Saint-Étienne 18 11 5 3 3
7-Caen 18 11 6 0 5
8-Bordeaux 16 11 4 4 3
9-Montpellier 15 11 4 3 4
10-Toulouse 15 11 4 3 4
11-Guingamp 14 11 4 2 5
12-Angers 13 11 2 7 2
13-Rennes 12 11 3 3 5
14-Dijon 12 11 3 3 5
15-Troyes 12 11 3 3 5
16-Nice 10 11 3 1 7
17-Amiens 10 10 3 1 6
18-Strasbourg 10 11 2 4 5
19-Lille 6 10 1 3 6
20-Metz 3 11 1 0 10

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P J V E D
1-B. München 23 10 7 2 1
2-B. Dortmund 20 10 6 2 2
3-RB Leipzig 19 10 6 1 3
4-Hannover 96 18 10 5 3 2
5-Schalke 04 17 10 5 2 3
6-B. M´gladbach 17 10 5 2 3
7-Hoffenheim 16 10 4 4 2
8-B. Leverkusen 15 10 4 3 3
9-FC Augsburg 15 10 4 3 3
10-E. Frankfurt 15 10 4 3 3
11-Hertha BSC 13 10 3 4 3
12-Stuttgart 13 10 4 1 5
13-Mainz  11 10 3 2 5
14-Wolfsburg 10 10 1 7 2
15-SC Freiburg 8 10 1 5 4
16-Hamburger SV 7 10 2 1 7
17-W. Bremen 5 10 0 5 5
18-FC Köln 2 10 0 2 8

alemanha
BundeSlIga

 P J V E D
1-Barcelona 28 10 9 1 0
2-Valencia 24 10 7 3 0
3-Real Madrid 20 10 6 2 2
4-Atlético Madrid 20 10 5 5 0
5-Sevilla 19 10 6 1 3
6-Villarreal 17 10 5 2 3
7-Leganés 17 10 5 2 3
8-Real Betis 16 10 5 1 4
9-Real Sociedad 14 10 4 2 4
10-Espanyol 13 10 3 4 3
11-Getafe 12 10 3 3 4
12-Levante 12 10 2 6 2
13-Girona 12 10 3 3 4
14-Celta de Vigo 11 10 3 2 5
15-Athletic 11 10 3 2 5
16-Deportivo 11 10 3 2 5
17-Eibar 8 10 2 2 6
18-Las Palmas 6 10 2 0 8
19-Málaga 4 10 1 1 8
20-Alavés 3 10 1 0 9

eSPanha
lIga Santander

Milan 0-2 Juventus
Roma 1-0 Bologna

Benevento 1-5 Lazio
Udinese 2-1 Atalanta

SPAL 2013 1-0 Genoa
Sampdoria 4-1 Chievo
Crotone 2-1 Fiorentina
Napoli 3-1 Sassuolo
Torino 2-1 Cagliari

Hellas Verona 1-2 Inter

Alavés 1-2 Valencia
Atlético Madrid 1-1 Villarreal

Athletic 0-2 Barcelona
Sevilla 2-1 Leganés

Getafe 2-1 Real Sociedad
Girona 2-1 Real Madrid

Eibar 2-2 Levante
Málaga 2-1 Celta de Vigo
Las Palmas 1-3 Deportivo
Espanyol 1-0 Real Betis

Man. United 1-0 Tottenham
Liverpool 3-0 Huddersfield Town

Watford0-1Stoke City
W. Bromwich 2-3 Man. City

C. Palace 2-2 W. Ham
Arsenal 2-1 Swansea City
Bournemouth 0-1 Chelsea

B&H 1-1 Southampton
Leicester City 2-0 Everton

Burnley 1-0 Newcastle

Mainz 1-1 E. Frankfurt
Hoffenheim 1-3 B. M´gladbach
Hertha BSC 2-1 Hamburger SV
Hannover 96 4-2 B. Dortmund

B. Leverkusen 2-1 FC Köln
Schalke 04 1-1 Wolfsburg

B. München 2-0 RB Leipzig
W. Bremen 0-3 FC Augsburg

Stuttgart 3-0 SC Freiburg

Paris SG 3-0 Nice
Bordeaux 0-2 Monaco
Strasbourg 2-2 Angers

Caen 1-0 Troyes
Montpellier 0-1 Rennes
Guingamp 1-1 Amiens

Dijon 1-0 Nantes
Lyon 2-0 Metz

Toulouse 0-0 Saint-Étienne
Lille 0-1 Marseille

31/10 GrP.D OlyMPIaCOS 0-0 BarCElONa
 GrP.D SPOrtING 1-1 JUVENtUS
 GrP.C atlétICO MaDrID 1-1 KaraBaKh
 GrP.C rOMa 3-0 ChElSEa
 GrP.B ParIS SG 5-0 aNDErlECht
 GrP.B CEltIC 1-2 BayErN MüNChEN
 GrP.a MaN. UNItED 2-0 BENfICa
 GrP.a fC BaSEl 1-2 CSKa MOSKVa
1/11 GrP.G BESIKtaS 13:00 MONaCO
 GrP.E lIVErPOOl 15:45 MarIBOr
 GrP.f S. DONEtSK 15:45 fEyENOOrD
 GrP.h B. DOrtMUND 15:45 aPOEl
 GrP.E SEVIlla 15:45 SPartaK MOSKVa
 GrP.h tOttENhaM 15:45 rEal MaDrID
 GrP.G fC POrtO 15:45 rB lEIPzIG
 GrP.f NaPOlI 15:45 MaN. CIty

uefa Champions league     2017/2018

2/11 GrP.B Young Boys 13:00 Dynamo Kyiv
 GrP.B Partizan 13:00 Skenderbeu
 GrP.C L. Razgrad 13:00 BraGa
 GrP.C Basaksehir 13:00 TSG Hoffenheim
 GrP.a Maccabi Tel Aviv 13:00 Astana
 GrP.D HNK Rijeka 13:00 Austria Wien
 GrP.a Slavia Praha 13:00 Villarreal
 GrP.D AEK 13:00 Milan
 GrP.E Lyon 13:00 Everton
 GrP.E Apollon Limassol 13:00 Atalanta
 GrP.f Lokomotiv 13:00 Sheriff
 GrP.f FC Kobenhavn 13:00 Zlín
 GrP.G S. Bucuresti 15:05 H. Be´er Sheva
 GrP.G Plzen 15:05 FC Lugano
 GrP.h FC Köln 15:05 BATE Borisov
 GrP.J Athletic 15:05 Ostersunds FK
 GrP.K Vitesse 15:05 Zulte Waregem
 GrP.l Rosenborg 15:05 Zenit
 GrP.l Real Sociedad 15:05 Vardar
 GrP.h Arsenal 15:05 Crvena Zvezda

europa league     2017/2018

1-COrINthIaNS 59 31 17 8 6 40 21
2-PalMEIraS 53 30 16 5 9 46 31
3-SaNtOS 53 31 14 11 6 33 22
4-GrêMIO 51 31 15 6 10 45 28
5-BOtafOGO 48 31 13 9 9 39 32
6-CrUzEIrO 47 30 13 8 9 36 28
7-flaMENGO 47 31 12 11 8 40 29
8-VaSCO 44 31 12 8 11 31 39
9-atlétICO ParaNaENSE 42 31 11 9 11 37 37
10-atlétICO MINEIrO 42 31 11 9 11 36 36
11-SãO PaUlO 40 31 11 7 13 41 43
12-ChaPECOENSE 39 31 11 6 14 36 43
13-BahIa 39 31 10 9 12 40 41
14-flUMINENSE 39 31 9 12 10 40 41
15-SPOrt 35 31 9 8 14 39 47
16-COrItIBa 35 31 9 8 14 32 41
17-PONtE PrEta 35 31 9 8 14 31 40
18-aVaí 35 31 8 11 12 22 37
19-VItórIa 34 31 9 7 15 39 48
20-atlétICO GOIaNIENSE 27 31 7 6 18 29 48

  P J V E D GM GS
BRASILEIRÃO F1: Vitória de Max Verstappen no GP do México

e Lewis Hamilton é Campeão do Mundo

Numa de pena e miséria 
numa corrida bem dis-

putada aonde tudo aconteceu 
numa forma de adiar a procla-
mação do campeão do mundo 

de pilotos, Hamilton e Vet-
tel tudo deram em pista, 
mas o inevitável aconteceu 
e o britânico Lewis Hamil-
ton, bem mais forte esta 
época, com um carro ultra 
perfomante, consagra-se 
pela quarta vez Campeão, 
igualando Sebastian Vettel 
e Alain Prost. 
“Foi uma maneira horrível 

de conquistar este quarto tí-
tulo para ser honesto. Mas 
o que posso fazer... eu tinha 
dito que a curva 1 não se-
ria fácil eu creio que fui um 
pouco agressivo mas deixei 
espaço para evitar o choque 
com Vettel”, comentou Ha-

milton. Por sua vez o Alemão não deixou de re-
conhecer e disse: “Hamilton foi melhor e fez o 
melhor trabalho ele é coroado campeao e merece  

verdadeiramente o titulo”. As honras da corrida 
e a vitória da mesma neste Grande Prémio do 
México vão para Max Verstappen ele que liderou 
de ponta a ponta esta corrida. Parabéns Hamilton 
e Mercedes pelo excelente trabalho nesta épo-
ca. Vettel ficou em quarto e Hamilton em nono, 
conquistando o título de Campeao do Mundo de 
Pilotos pela quarta vez. 

Próximo encontro dentro de duas semanas no 
GP do Brasil em Interlagos.
RESULTADOS FINAIS
1-Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)
2-Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
3-Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)
4-Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
5-Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)
6-Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)
7-Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes)
8-Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)
9-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
10-Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)

HéLDER DIAS
hdias@avozdeportugal.com
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1-Ac. Viseu 23 11 7 2 2 16 8
2-Santa Clara 21 11 7 0 4 19 14
3-Leixões 20 11 6 2 3 14 14
4-FC Porto B 19 11 6 1 4 18 14
5-Nacional 19 12 5 4 3 19 16
6-Gil Vicente 17 11 5 2 4 15 10
7-Famalicão 17 11 4 5 2 12 10
8-Penafiel	 16	 11	 4	 4	 3	 13	 14
9-Sporting B 15 12 4 3 5 18 23
10-Benfica	B	 15	 11	 4	 3	 4	 13	 15
11-Sp. Covilhã 15 11 4 3 4 13 13
12-Académica 14 11 4 2 5 17 15
13-Cova da Piedade 13 11 4 1 6 12 11
14-U. Madeira 13 11 3 4 4 12 11
15-UD Oliveirense 13 11 3 4 4 10 12
16-Arouca 13 11 3 4 4 7 12
17-Varzim 12 11 3 3 5 12 13
18-Braga B 11 11 2 5 4 14 17
19-Real 11 11 3 2 6 18 19
20-V. Guimarães B 8 11 2 2 7 9 20

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 28 10 9 1 0 28 4
2-Sporting 26 10 8 2 0 22 5
3-Benfica	 23	 10	 7	 2	 1	 20	 7
4-Braga 21 10 7 0 3 17 9
5-Marítimo 19 10 6 1 3 12 9
6-Belenenses 16 10 5 1 4 13 13
7-Rio Ave 14 10 4 2 4 9 8
8-V. Guimarães 14 10 4 2 4 13 18
9-Boavista 13 10 4 1 5 10 11
10-Paços Ferreira 12 10 3 3 4 11 17
11-Portimonense 11 10 3 2 5 19 22
12-Feirense 11 10 3 2 5 10 13
13-V. Setúbal 10 10 2 4 4 12 14
14-Tondela 9 10 2 3 5 12 14
15-Chaves 8 10 2 2 6 10 17
16-Moreirense 6 10 1 3 6 6 18
17-Desp. Aves 6 10 1 3 6 9 18
18-Estoril Praia 6 10 2 0 8 8 24

  PTS  J V E D GM   GS

reSultAdoS
Benfica 1-0 Feirense
Rio Ave 0-1 Sporting
Marítimo 2-0 Tondela

Belenenses 3-0 Moreirense
Boavista 0-3 FC Porto

Braga 1-0 Chaves
Paços Ferreira 1-0 E. Praia
Desp. Aves 1-3 Guimarães

Portimonense 5-2 V. Setúbal

PrÓXImA JornAdA
03/11 Setúbal 16:30 Desp. Aves
04/11 Moreirense 12:00 Portimonense
  Tondela 12:00 Boavista
  Estoril Praia 14:15 Rio Ave
  FC Porto 16:30 Belenenses
05/11 Chaves 12:00 Paços Ferreira
  Feirense 12:00 Marítimo
 V. Guimarães 14:00 Benfica
 Sporting 16:15 Braga

24/10 grP.d fc Porto 0-0 leixões
30/10 grP.a Portimonense 1-2 v. setúbal

tAçA dA lIgA

2017/11/16 sporting 15:30 famalicão
2017/11/17 fc Porto 15:30 Portimonense
2017/11/18 Benfica 13:15 V. Setúbal
  rio ave 15:30 braga
2017/11/19 farense 10:00 leixões
  Moreirense 10:00 fc felgueiras 1932
  ad Oliveirense 10:00 Marítimo
  caldas 10:00 arouca
  vizela 10:00 vilaverdense fc
  académica 10:00 nacional
  u. leiria 10:00 desp. aves
  u. Madeira 10:00 freamunde
  santa clara 11:00 chaves
  sp. ideal 11:00 cova da Piedade
  sc Praiense 11:00 vilafranquense
  v. guimarães 15:15 feirense

tAçA de PortugAl - 4ª elImInAtÓrIA

mAJor leAgue Soccer 2017
Play-Off
26 dE OutubrO dE 2017                                                   
Chicago Fire 0-4 NY Red Bulls
 Whitecaps 5-0 SJ Earthquakes

27 dE OutubrO dE 2017                                                    
A. United FC 0-0 (1-3)g.p. Columbus Crew
Houston Dynamo1-0(a.p.) Sporting KC

MEias-finais (WEst)
 1ª Mão 2ª Mão
Vancouver W.-Seattle S.    0-0 02/11  22h30
Houston Dynamo-P. Timbers    0-0 05/11  22h00
MEias-finais (East)
 1ª Mão 2ª Mão 
NY Red Bulls-Toronto FC    1-2 05/11  15h00
C. Crew-New York City 31/10  20h00 05/11  19h00

análise da 10ª Jornada
No topo não se cede, mas com resultados que 

não dizem tudo. O que fica de uma ronda 
que acabou em grande no Algarve e assistiu à 
quinta «chicotada» da época. Sim, cinco em dez 
jornadas.
Mais uma jornada sem ninguém ceder lá no topo. 

Os resultados não dizem tudo sobre os jogos de FC 
Porto, Sporting e também Benfica, mas são o que 
conta. Foi de resto uma ronda sem grandes sur-
presas, que acabou em grande em Portimão e fi-
cou marcada por mais uma chicotada: saiu Manuel 
Machado do Moreirense, o quinto treinador (!) a 
deixar um clube em 10 jornadas de Liga.
A jornada começou em alta rotação na sexta-feira, 

com o Benfica-Feirense e o Rio Ave-Sporting, por 
causa do calendário de Champions. Aos «encarna-
dos» valeu um golo de Jonas logo aos 11 minutos, 
foi o único em mais um jogo em serviços mínimos, 
mas suficiente para assegurar a vitória (1-0) e man-
ter o terceiro lugar.
à noite o Rio Ave-Sporting prometia e cumpriu. 

Grande jogo da equipa da casa, a complicar muito 
a vida ao leão, que se apoiou numa grande noite de 
Rui Patrício e depois num golo de Bas Dost a cinco 
minutos do final para assegurar a vitória e meter 
pressão na luta pela liderança (1-0).
No dia seguinte o FC Porto tinha dérbi em casa 

do Boavista. E passou dificuldades na primeira par-
te, mas depois um grande passe de Brahimi para 
Aboubakar desatou o nó e lançou o dragão para 
uma vitória por números seguros (3-0), mais uma 
num campeonato em que apenas perdeu dois pon-

tos até agora e foram no clássico com o Sporting.
O sábado tinha começado bem, com um monu-

mento de Rodrigo Pinho em forma de golo a lançar 
o regresso do Marítimo às vitórias, frente ao Ton-
dela (2-0). E seguiu com uma vitória tranquila do 
Belenenses sobre o Moreirense (3-0) que deixou a 
equipa do Restelo no sexto lugar e acabou por ditar 
a saída de Machado.
O domingo começou com uma vitória do Sp. Bra-

ga pela margem mínima frente ao Desp. Chaves 
(1-0), suficiente para garantir a quinta vitória se-
guida à equipa de Abel e complicar as contas aos 
transmontanos. Mas há quem esteja pior. A come-
çar pelo Estoril, a sofrer a nona derrota seguida na 

visita ao Paços Ferreira (1-0), num duelo entre duas 
equipas acabadas de mudar de treinador. Mais feliz 
a estreia de Petit, no Estoril saiu Pedro Emanuel 
e ainda não há treinador efetivo nem mudanças à 
vista, para já. O último lugar divide-se por três e 
completa-se com o Desp. Aves, que voltou a per-
der, agora em casa e com o V. Guimarães (3-1). 
Também aqui já houve «chicotada», para já sem 
efeitos práticos: Lito Vidigal perdeu os dois jogos 
que disputou para a Liga. Quanto ao Vitória, respi-
ra um pouco melhor, num momento que não está 
fácil. Aliás, esta foi apenas a primeira vitória fora 
para o campeonato da equipa de Pedro Martins.
A goleada da ronda ficou reservada para o fim. Em 

Portimão, 5-2 frente ao V. Setúbal, num jogo com 
muito que contar e em que os algarvios finalmente 
transformaram em vitória significativa a qualidade 
que vinham evidenciando.
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