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Nos últimos anos temos o pra-
zer de ter pequenas surpresas 

no fim do ano. Desta vez prende-
-se com a cabral Porto & Douro, 
empresa especializada na produ-
ção e venda de vinhos incluindo 
Portos, liderada por manuel ca-
bral. 
Com uma vasta gama de produtos 

Cabral, incluindo Portos, vinhos 
tintos e brancos, a grande novidade 
para Montreal é o novo Porto Rosé.
Oriundo das sub-regiões do Baixo 

Corgo e Cima Corgo, estas vinhas 
velhas estão instaladas em “ter-
roirs” de diferentes altitudes e ex-
posição solar. 

Novo Porto Cabral

2

11

Cathy PimeNtel
no Festival seFarad

bruNo de Carvalho 
e MustaFá no tribunal
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Cathy PimeNtel rePreseNtou
Portugal No Festival seFarad

o Festival Sefarad de Mon-
treal foi lançado em 1972 

pela comunidade Sefardita do 
Quebeque para preservar a 
cultura sefardita e assegurar 

a sua divulgação.
A edição de 2018 do Festival Sefarad de Mon-

treal apresentou com muito orgulho uma progra-
mação diversificada com eventos que refletem o 
dinamismo e a riqueza da tradicional cultural se-
fardita. Além de uma rica programação de diver-
sidade o Festival Sefarad é também um espaço 
de encontro, uma plataforma de artistas e pessoas 
com o espírito de abertura convidando o público 
de todas as gerações a experimentar e conhecer 
a energia e dinâmica de uma comunidade. Este 

evento prestigioso permite a diferentes culturas 
a conhecer a riqueza da cultura sefardita, uma 
cultura que é tradicional e contemporânea rica 
em história e tradição, que hoje faz parte do pa-
trimónio de Quebeque e do Canadá, que se tor-
nou um evento obrigatório, ano após ano, para 
toda a comunidade. O Festival também tem um 

espaço de trocas, encontros e debates por meio 
de conferências e exposições que ocorreu duran-
te duas semanas, do dia 27 de outubro ao 11 de 
novembro.

Sábado 10 de novembro no auditório do colégio 
Vanier foi celebrada a beleza da mistura de esti-
lo de música apresentando o Fado numa mistura 
com o estilo Sefarad. Um concerto maravilhoso 
com Cathy Pimentel e Tamara Ilana, duas vozes 
carregadas com muita emoção que encantou to-
dos presentes, cantando a beleza do mundo, bem 
como sua amargura e saudade. O fado para os 

sefarditas é a música do povo, sofrimento, amor 
perdido, lágrimas emocionais, sobretudo histó-
rias da vida cotidiana que nos afetam todos. A 
Cathy foi excelente fadista, poderosa, escolheu 
um reportório de alta categoria. Cathy agradeceu 
todos presentes não esquecendo Rafael Assor, O 
cônsul-geral de Portugal em Montreal, o Cônsul-
-geral de Espanha, Carlos Leitão, Filipe Batista 
e Leo Soares. 
As fadistas e os músicos da nossa comunida-

de são todos uma grande riqueza para a nossa 
comunidade. Parabéns Cathy Pimentel por mais 
um excelente concerto.

FrANcIScA reIS e FotoS
De ÁlvAro PAcheco
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jorge correIA

o lamaçal

Se dúvidas havia que a hi-
pocrisia corre todas os 

quadrantes da política portu-
guesa, ficaram desfeitas com 
o caso José Silvano. Recordo 

que se trata das falsas presenças assinaladas 
na Assembleia da república por este deputado 
do PSD, quando estaria alhures, em trabalho 
político ou não, isso não interessa, mas que ale-
gadamente ele não teria falsamente marcado 
essas presenças ou mandado alguém fazê-las 
por si. A deputada Emília Cerqueira assumiria 
“culpa”, mas que teria sido de forma inadver-
tida que ela teria marcado presença de Silvano 
por necessidade de aceder à sua área de traba-
lho informática através da partilha de palavra 
passe.
Fica para a história a forma sobranceira como 

todo este episódio foi conduzido e como nenhuma 
conclusão foi extraída do mesmo. Deu até para 
graçolas em alemão por parte de Rui Rio... Mas 
a triste verdade é que isto é revelador da inferio-
ridade latente na alma lusitana, na leviandade, na 
arrogância, na falsa humildade que se transforma 
ora em pedinchice ou sobranceria, na inércia em 
modificar para melhor pois espera-se sempre que 
surja uma oportunidade semelhante para se tirar 
vantagem. Temos estes casos todos: os Sócrates, 
os Robles, os Espíritos Santos, os BPN, os Oli-

veira e Costa, os Silvano, e a plebe continua a sua 
vidinha, simples, simpática, de preferência sem 
grandes abanões, rodeada de regras, procedimen-
tos, regulamentos, diretivas, mas intricada não vá 
o diabo tecê-las e surgir algo que precise de um 
jeitinho. Qualquer desculpa é válida, pois a po-
pulaça engole-a sem a mastigar ou sequer sentir 
o sabor da hipocrisia. Ganha aquele que fala mais 
alto, que reclama até deixar o outro sem possibi-
lidade de responder, bate-se palmas a esses ven-
dedores da banha da cobra. A responsabilidade, 
essa moça resplandecente que todos reclamam 
mas com a qual poucos se comprometem, mor-
re solteira e bem virgem pois ai de quem colo-
car em causa idoneidade e honra de caráteres. Há 
aqui uma deficiência bem mais profunda, que vai 
além da trivialidade dos casos que vão surgindo, 
reveladores da forma como a cultura portuguesa 
que atira a palavra democracia para o ar, como 
o adolescente que se pretende adulto de repente, 
não percebe que nenhum regime, repito, nenhum 
regime sobrevive às deficiências de caráter da co-
letividade de uma sociedade. Cedo ou tarde, inde-
pendentemente do regime, essas se revelarão, com 
tanta mais força quanto menor for a vontade de as 
contrariar e eliminar, ou sublimar, se acreditarem 
que as deficiências são o gérmen de potenciais 
boas qualidades. Não admiremos assim as mons-
truosidades no desporto, em particular no futebol; 
não admiremos a desfaçatez com que certas ideias 
e comportamentos nos são propostos ou projeta-

dos; não admiremos estes episódios públicos que 
só enegrecem, ou expõem a sombra que habita a 
alma lusitana, enredando a todos, uns diretamen-
te, outros indiretamente, neste lamaçal. A displi-
cência e o acreditar que não se pode ir mais além, 
que não se pode fazer melhor, sem manigâncias e 
habilidades de secretaria, resultam nesta comédia, 
que de graça nada tem e de tragédia tem tudo.

Festa de Natal das CriaNças
o Clube Portugal de Montreal organiza no dia 9 de de-
zembro de 2018 pelas 15h30 a sua Festa de natal das 
Crianças. Com a presença do Pai natal e haverá mui-
tas prendas para as crianças na sala. 514-844-1406

voz da saudade
o Clube oriental organiza no 24 de novembro pelas 19h, 
um grandioso espetáculo com grandes artistas da nossa co-
munidade, Júlio e viviana lourenço e suzi silva. venham 
todos ver este espetáculo memorável. 514-342-4373.

ass. Portuguesa do CaNadá
a aPC organiza um jantar na sexta-feira, dia 16 de no-
vembro de 2018. ementa: sopa, carne de porco à alen-
tejana e sobremesa. animação musical duarte Froias e 
dJ Machado. 
a aPC organiza um almoço no domingo, dia 18 de no-
vembro. buffet com sopa, peixe frito, arroz de tomate, 
salada verde/salada de feijão frade, açorda, sobremesa. 
Para quem não gostar de peixe frito haverá lombo de 
porco assado. animação musical com eddy sousa e dJ 
xmen. reserve! Conceição: 514 255-4849, virgílio: 514-
709-7868, aPC: 514 844-2269 ou pelo Facebook.
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liNha aberta:
514 790.0251

PubliCidade:
514 366.2888

domiNgo das 16h às 18h
5877 PaPiNeau, moNtreal, QC

Produtora
rosa velosa

baile de são martiNho No orieNtal

embora a presença não 
tenha sido das mais nu-

merosas, mas os poucos dos 
presentes alegraram bem a 
noite ventosa e fria com um 

pouquinho de neve para anunciar o princípio 
de mais um inverno, que para os jovens é uma 
alegria, e para outros,  uma dor de cabeça.
A noite esteve bem animada com a animação de 

um dos melhores DJ da nossa comunidade  NI-
GHT PRODUCTIONS (Jeff Gouveia) com a sua 
música para todos os gostos e com um jantar de 

telmo bArboSA
carne de porco à alentejana, bem à moda Orien-
talista. 
Depois de um bom expresso e de uns bons pas-

sos de danca, chegou a altura de saborear umas 
castanhas vindas do nosso cantinho.
O Oriental está de parabéns por mais uma noite 

bem animada, uma nota de dez sobre dez para a 
cozinha, não esquecendo todos os diretores pelo 
excelente trabalho. A próxima festa será no dia 
24 que será “A festa da Saudade” com Júlio Lou-

renço acompanhado com duas artistas e para a 
festa do dia do aniversário do clube com o artis-
ta vindo de Portugal, JOSÉ AMARO. Já se en-
contra esgotada, e, se tem vontade de passar um 
bom fim do ano não demore pois faltam poucos 
lugares desponíveis. No Oriental todos são bem-
-vindos.

Após uma cuidadosa seleção de uvas, elas são 
esmagadas suavemente.
A fermenta-

ção ocorre sob 
t e m p e r a t u r a 
controlada, um 
processo de vi-
nificação profi-
sional dando um 
vinho rosé de 
alta qualidade.
Este porto é 

frutado com sa-
bores particula-
res de morangos 
e framboesas. 
Na boca é fres-
co, harmoniosa-
mente frutado, 
elegante e sedu-
tor. Este lote de 
vinho é obtido a partir de uma mistura de vinhos 
novos, frescos e frutados e passando um período 
de envelhecimento. Um novo Porto Rosé com 

Novo Porto Cabral, FiNe rosé 
Continuação da página 1 requinte e estilo moderno.

Parabéns ao Manuel Cabral por mais um produ-
to inovador e saboroso. 

Já o podem o encontrar na SAQ através do Que-
beque e através do site web saq.com com um 
preço acessível a todos.

réseau international
global vins & spiritueux
est à la recherche d’un(e) 
adjoint(e) administratif(ve)

réseau international Global vins & spiritueux est une 
agence de vins et de portos au Québec depuis 1999. 
le succès de la compagnie c’est la compétence, 
l’expérience et les connaissances de ses employés. 
Nos priorités sont l’efficacité et la réussite dans ce que 
nous entreprenons, combinées avec la qualité de nos 
produits.

sOus la dirEctiOn du PrÉsidEnt :
description des tâches
• Préparation et émission de divers rapports Excel, 
quotidiennement
• Divers suivis avec la SAQ et nos fournisseurs
• Courrier et tous types de correspondances
• Commandes et réception d’échantillons
• Mettre à jour diverses listes (Word, Excel)
• Seconder le président
• Création de divers visuels et fiches promotionnelles
   (PowerPoint et Publisher)
• Classement et toutes autres tâches connexes
Exigences
• Habileté à mettre en place des procédures et des 
systèmes de travail efficaces
• Essentiel d’être organisé et structuré
• Sens élevé des priorités
• Capacité à gérer plusieurs projets en même temps
• Excellente maîtrise de la Suite Office (Excel, Word, 
PowerPoint, Publisher, etc.) et du logiciel de comptabi-
lité Sage (Simple Comptable) – facturation seulement
• Haut niveau de français et anglais, parlé et écrit
compétences
• Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en 
secrétariat ou dans un domaine connexe
• Connaissances en vins (un atout)
• Expérience pertinente du milieu des agences de vins 
(un atout)
conditions offertes
• Poste permanent (30 heures et plus), 5 jours/semaine
• Rémunération selon l’expérience  très compétitif
• Avantages sociaux (assurance groupe)
• Poste disponible dès maintenant

nos bureaux sont situé à Montréal (nord-ouest de l’île), 
arrondissement Cartierville (boulevard Gouin Ouest)
Veuillez nous faire parvenir votre profil de candidature 
par courriel à: info@globalinc.ca.

notez que seules les personnes 
sélectionnées seront contactées
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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

almoço de CoNFraterNização do NúCleo
de moNtreal da liga dos CombateNtes

Decorreu no passado domin-
go, no restaurante Estrela 

do oceano, um almoço de con-
fraternização do Núcleo de Mon-
treal da Liga dos Combatentes.

Com sala cheia, num ambiente caloroso, o even-
to teve particular interesse pois festejava-se nesse 
dia, por todo o mundo, a assinatura do Armistí-
cio que pôs termo à Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918). Para abrir a cerimónia, ouviram-se 
os hinos do Núcleo, do Canadá e de Portugal em 
silêncio absoluto e respeitoso. O presidente da 
Liga, senhor Santiago, deu as boas-vindas aos 

presentes e apresentou o cônsul António Barro-
so e a deputada Alexandra Mendes que teceram 
breves considerações sobre a data histórica que 
se comemorava. Também o padre Carlos, cape-
lão do Núcleo, teve uma breve intervenção para 
sublinhar a importância da paz e da fraternidade. 
Joaquim Eusébio proferiu uma oportuna palestra 
sobre a Primeira Guerra Mundial, uma das mais 
mortíferas da história da humanidade, e explicou, 
de forma clara, como se deu , logo após, a ascen-
são dos nacionalismos de terríveis consequências 
para a humanidade. A cantora Suzi Silva, acom-
panhada à viola pelo marido, José Brites, deliciou 
os presentes com um punhado de fados. Como 
já vem sendo habitual, foi uma intrepretação de 
grande qualidade que arrancou fortes aplausos  e 

que mais uma vez demonstrou que estamos na 
presença duma artista de grande gabarito a quem 
se adivinham altos voos. Na parte final Raúl Mes-
quita apresentou o escritor Manuel Carvalho que 
nesse dia lançou o seu mais recentente trabalho, 
um pequeno romance intitulado “Entre Morros e 
Capim”que tem como tema a Guerra Colonial e 
que despertou o interesse sobretudo dos veteranos 

presentes que se reconheceram em algumas pas-
sagens da obra. A pintora Majao aproveitou a oca-
sião para apresentar duas telas da sua autoria  que 
ilustram a capa e o interior do livro e que susci-
taram merecidos elogios. O convívio terminou da 
melhor forma com  champanhe e castanhas, uma 
gentileza dos proprietários do Estrela do Oceano.

mANuel cArvAlho
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Eu vi que os meus clientes nunca vol-
tavam para a minha churrasqueira. Eu 
vi todas as mesas vazias. Eu perdi mi-
lhares de dólares em comida que não 
conseguia vender. josé pediu-me para 
varrer o meu negócio e trazer uma parte 
dela no seu escritório. Eu lavei e trouxe 
o que el queria e ele realizou um ritual 
de sorte. a prosperidade do meu ne-
gócio voltou e agora eu estou sempre 
ocupado. as perdas do passado é ago-
ra em lucro. Obrigado josé.

churasqueira lisboa

Os meu orgaõs reprodutivos fo-
ram destruído por causa da mi-
nha mãe quando ela me fez uma 
bruxaria. a minha infertilidade es-
tava destruindo o meu casamen-
to. Os médicos não podiam fazer 
nada. Eu estava a rezando para 
um milagre e este milagre acon-
teceu quando encontrei josé no 
seu escritório. Eu recomendo 
josé por causa da minha saúde 
mental e física.

incognito
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O trabalho de amor que josé fez foi 
100%. Eu fiz tudo para recuperar o 
amor de minha esposa. E, josé me 
trouxe de volta a minha família. Eu 
recomendo josé.

família Miguel

Eu disse muitas vezes ao meu 
pai que o meu tio era uma boa 
pessoa para fazer negócios. 
O meu pai era uma pessoa 
bom coração que acredita em 
todos, até que, um dia, josé 
mostrou-lhe uma almofada 
com sangue menstrual colo-
cada em baixo da sua cama 

pelo meu tio, para se livrar dele. josé abriu os 
olhos do meu pai e eu quero que todos compreen-
dem que josé ajuda todos a abrir os seus olhos 
contra os seus inimigos.

joaquim

fomos convidados para muitos ca-
samentos, mas o nosso teve tantos 
problemas era incrível. se não fosse 
a minha família, era dela. Procuramos 
soluções em josé e  encontramos as 
soluções. Obrigado josé.

Milena e sergio

sam e eu (Morticia) acreditamos em 
josé e na sua proteção dos casais no 
halloween. nós estaremos juntos até 
que deus queira e não quando alguém 
mal tenta aprejudicar-nos. recomen-
damos josé e ElE faz o que ElE pro-
mete.



681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 boul. st-laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

ToNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CoNTAbIlISTA

8770 bl. langelier #212 
em st-leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENTISTA

ElETrICIDADE

AGÊNCIAS
fuNErárIAS

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

moNumENToS

4270 st-laurent #200
tel.: 514.985.2411

rENoVAçõES

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

Tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

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

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 st-urbain, Montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

4031 de bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

ImporTADorES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca
stEvEn Ou Élias
55 Gince st-laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1r 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

4244 boul. st-laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença Grave

- Invalidez
- vida

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

SErVIçoS
fINANCEIroS

jES rENoVATIoNS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

ImobIlIárIo

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

rESTAurANTES

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

tingimento e verniz
renovações gerais

514-272-0519

mErCEArIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

ANEDoTA DA mArIA roSA

cAçA PAlAvrAS | SucoS

CaCau
CaJu
beterraba
abaCate
abaCaxi
açaí
Cana
ManGa

banana
MaraCuJá
MaMão
MelanCia
uva
Goiaba
Cenoura 

rENoVAçõES

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIFERENçAS

sUDoKU: nívEl méDIo
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issO É PEcadO!
Um agricultor que estava trabalhando pesado, vê um 
alentejano deitado numa rede, no maior descanso.
o agricultor não resiste e diz:
- sabia que a preguiça é um dos setes pecados capitais?
e o alentejano, sem se mexer, responde:
- E a inveja é o quê?

uM jantar na sElva
o leão e a gazela entram num restaurante na selva e 
chamam o empregado:
- eu queria uma salada mista de grama, relva e capim - 
pede a gazela.
- Pois não. e o senhor, o que vai pedir? - diz o emprega-
do ao leão.
- nada, obrigado.
- ele não está com fome? - pergunta o empregado para 
a gazela acompanhante.
- Você acha que se ele estivesse com fome eu estaria 
aqui sentada?

1
8 4

8
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PavÉ bOisbriand
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 

trabalhar no Betão e finalização de piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. vidente com dons 
naturais. resolve os seus problemas sem 

voodoo.  rOsa: 514-918-3956

EmprEGoS

Classificados e pequenos anúncios

umA ESColhA CErTA... TElEfoNE 514-284-1813

companhia em paisagismo está à 
procura de empregados com ou sem 
experiência com carta de condução. 

514-242-7649

Necrologia

SErVIçoS

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a 
relva num triplex com experiência. 

1 vez por semana.
1º lugar: boul. samson e autoroute 13 em laval

2º lugar: rivière des Prairies.
514-781-3335

Precisa-se de pessoal para trabalhar 
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

PrEcisa-sE dE hOMEns Para sErviÇOs dE 
liMPEza. cOntactar: 514-901-1030

vEstshEll inc 
situadO EM MOntrEal nOrtE EstÁ à 

PrOcura dE OPEradOrEs dE PrOduÇãO.
EMPrEgOs PErManEntEs

dE dia E dE tardE.
514-326-1280 EXt. 225

PrEcisa-sE dE hOMEM ajudantE Para
instalaÇãO dE aluMÍniO. E, PrEcisa-sE dE 

sErralhEirO sOldadOr Para aluMÍniO.
tEl.:514-362-1300

Precisa de homens para trabalhar em paisagismo, 
cofragem, cimento e “Pavé-uni”. Com ou sem expe-

riência. Bom salário. 514-977-7173

Procura-se uma pessoa para trabalhar num lar de 
acolhimento (6 clientes) deve fazer refeições e lanches, 
algumas tarefas domésticas e, ocasionalmente, dormir 
no local. Com experiência é uma mais valia. Ter o 
curso rCr ou aceitar seguir o curso de rCr. a pessoa 
deve estar disponível, versátil, simpática e deve falar 
francês. Marlene 514-645-3197

lOllyPOP childrEns WEar cO. 
Companhia lolly Pop situada em Montreal precisa de 

pessoas com experiência em máquinas overlock & 
Plain e também com experiência em roupas de senho-

ra e crianças.bom salário e trabalho todo o ano.
Por favor contactar stella no telefone
514-277-4700 ou 514-277-4761 ext#5

rEstaurantE schWartz
Precisa-se de empregado para ajudante 

de cozinha durante a tarde e noites. 
frank: 514-842-4813

Precisa-se de empregados com experiência em limpe-
za e manutenção de edifícios de escritórios a tempo 
inteiro ou parcial. deve ter um carro. Homens e mulhe-
res podem se inscrever. 
Por favor, envie seu currículo por fax para 450-975-
1977, pelo e-mail sandrag@saronet.com ou ligue para 
450-975-2303 entre as 09h00 e as 16h30.

Precisa-se de cozinheiro/a responsável com 5 anos 
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrâni-
ca,  a tempo inteiro, 40h por semana. 514-563-1211

Precisa-se de empregados para trabalhar numa 
padaria, pessoa para cozinhar, para trabalhar ao 

balcão, e padeiro.
rose ou david: 450-629-5115 ou 514-298-4733

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, da segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

companhia imobiliária procura um carpinteiro ou 
um zelador a tempo inteiro. Excelente salário para o 
candidato segundo a experiência e atendendo aos 

requisitos da posição.
514-937-5357 #1   514-355-7171

info@royalwestmount.com

Mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um 
empregado na preparação da nossa especialidade, 
chouriço português, desde o início até ao final do 
processo, bem como as especiarias, embalagem e 
preparação das encomendas. o candidato deve ter 
experiência nesta área. 514-849-3808

Precisa-se de um trabalhador para um armazém para 
trabalhos gerais durante uma estação, 13$/h.

domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou 
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.

connie: 514-875-4800 ext.: 161

Precisa-se de preparador/pintor de 
automóveis para uma garagem de 

alta qualidade. Pode apresentar-se no
5757 Papineau ou chamar para 

luís: 514-279-7224

Precisamos de uma empregada doméstica para a nos-
sa casa na área de villeray. Gostaríamos de alguém 
meticuloso e discreto. o horário de trabalho é durante 
a semana. sylvia: 438-504-2060

Estamos ansiosos por vos conhecer.

Concierge (s) recherché pour un immeuble au centre 
ville proche de atwater. Proches de toutes les com-
modités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins 
d’autres. la personne recherchée devrait parler fran-
çais, être responsable, très fiable et accepter d’habiter 
sur les lieux. Les responsabilités du profile recher-
ché sont les suivantes : Maintenir les lieux en bon-
nes conditions; Collecter les loyers; Faire visiter les 
appartements aux éventuels locataires; distribuer des 
avis dans l’immeuble; assurer la médiation et commu-
nication entre l’administration et locataires; intervenir 
en cas d’urgences : D’autres tâches connexes seront 
requises. avoir de l’expérience est considérée comme 
atout. le logement du concierge est gratuit. la rému-
nération sera discutée en fonction de l’expérience. 
veuillez s.v.P nous faire parvenir votre Curriculum vi-
tae via emails. seules les personnes retenues seront 
contactées. Merci. repairs@cifproperties

† Maria natÁlia tavarEs
1933-2018

Faleceu em laval tragicamen-
te, no dia 7 de novembro de 
2018, a sra. Maria natália ta-
vares, natural de livramento, 
são Miguel, açores, com a 
idade de 85 anos.
Deixa na dor seus filhos José 
Norberto (Eduarda), Jaime 
Jacinto (Rosa), Adriano (Te-
resa), Paulo Manuel (Manue-
la) e Nelson (Helena), seus 
netos/as, bisnetas, sua irmã 
Aura (Manuel), sobrinhos/as 
assim como outros restantes 
familiares e amigos. 
os serviços fúnebres
estiveram a cargo do:
grupo yves légaré
1350, autoroute 13 laval
victor Marques
(514) 570-9857
o funeral teve lugar na segunda feira, dia 12 de novem-
bro após missa de corpo presente, pelas 11h, na Missão 
nossa senhora de Fátima em laval, seguindo depois 
para o cemitério de ste-dorothée onde foi sepultada.
a família enlutada, na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, vem por este meio agradecer a todos os 
que com a sua presença, palavras e gestos de amizade 
os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua 
vida. a todos o nosso sincero obrigado e bem-haja.Precisa-se de uma pessoa com ex-

periência na administração de uma 
mercearia a tempo inteiro que fala 

francês, inglês ou português.
514-843-6036

EmprEGoS

Precisa-se de padeiro 
com experiência para 
a Padaria lajeunesse 

Muito bom sálario 
contactar Patricia

514-814-0362

EmprEGoS

Precisa-se de empregados de mesa, 
“busboy”, lava-loiça, ajudante de cozi-

nha. horário das 9h às 15h. 
438-387-8271

† bEatriz da cOncEiÇãO
andradE (sEbastiãO)

24 dE MarÇO 1928 - 12 dE nOvEMbrO 2018

Faleceu em Montreal, segun-
da-feira 12 de novembro de 
2018, a sra. beatriz da Con-
ceição andrade, natural de 
rabo de Peixe, são Miguel, 
açores, com a idade de 90 
anos. esposa do já falecido 
Manuel sebastião.
Deixa na dor seus filhos/as 
Beatriz (José), Manuel (Ana), 
Maria (João), José (Linda), 
Teresa (já falecido Damião), 
netos/as, bisnetos/as, assim 
como outros restantes familia-
res e amigos. 

Missa de corpo presente terá lugar hoje, quarta-feira, 
14 de novembro de 2018 às 14h na igreja st. bendan’s 
situada no 3542 rosemont, em Montreal.

a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem-haja.
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hélDer DIAS

carnEirO: Carta dominante: valete de ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível que 
reencontre um amigo muito chegado que já não via há 
algum tempo e que passem bons momentos juntos. 

saúde: evite enervar-se demasiado com problemas pouco im-
portantes. dinheiro: é possível que durante esta semana sinta 
uma pequena quebra no setor financeiro. 
números da sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

tOurO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
ocasião inesperada, amizade. amor: lute sempre 
pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstá-
culos. é possível que conheça uma pessoa muito es-

pecial. saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu 
organismo lhe envia. dinheiro: todos os projetos que apresen-
tar durante esta semana estarão favorecidos. 
números da sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

gÉMEOs: Carta Dominante: 6 de Paus, que signifi-
ca Ganho. amor: Faça uma surpresa agradável a um 
familiar muito querido. saúde: o seu bem-estar físico 
depende da sua disponibilidade para descansar. Cui-

dado com as correntes de ar. dinheiro: não haverão grandes 
alterações neste campo. evite desperdiçar dinheiro em coisas 
que não lhe fazem falta. números da sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

caranguEjO: Carta dominante: ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
crianças da sua família necessitam da sua atenção e 
do seu carinho. saúde: o seu organismo poderá res-

sentir-se de uma dieta alimentar desadequada. dinheiro: o 
seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. é uma 
boa altura para pedir um aumento, não tenha receio. 
números da sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

lEãO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, angústia. amor: deixe-se levar 
pelos seus sentimentos. Poderão ocorrer algumas mu-
danças no seu relacionamento. saúde: é provável que 

se sinta um pouco indisposto. dinheiro: evite falar com os seus 
colegas sobre assuntos que não lhe dizem respeito. Poderá 
solidificar as suas finanças se confiar mais em si. 
números da sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

virgEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
trabalho. amor: durante esta semana vai conseguir 
colocar as suas ideias no lugar. saúde: tome conta da 
sua saúde e evite exceder-se. Cuide da sua mente. di-

nheiro: Proteja-se de um colega com más intenções. Período 
de dúvidas profissionais. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

balanÇa: Carta dominante: 9 de Copas, que signi-
fica Vitória. Amor: Período em que estará mais virado 
para si. saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão 
surgir problemas digestivos. dinheiro: Proteja as suas 

economias. Não efetue gastos supérfluos.
números da sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

EscOrPiãO: Carta Dominante: O Sol, que significa 
Glória, Honra. amor: tenha calma e evite tomar ati-
tudes precipitadas. saúde: a semana decorrerá sem 
grandes problemas a nível de saúde.  dinheiro: uma 

inesperada entrada de capital poderá fazer com que consiga 
pagar uma dívida. é um bom momento para negócios. 
números da sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

sagitÁriO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas ilusões. amor: Colabore em atividades familia-
res. saúde: Procure ser mais cuidadoso com o seu sis-
tema gástrico. evite situações de stress, estas poderão 

trazer-lhe alguns problemas de saúde. dinheiro: evite deixar-
-se intimidar por ameaças infundadas de um colega. 
números da sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

caPricórniO: Carta dominante: 2 de espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete 
ser marcada por muito romantismo. saúde: Período 
sem grandes problemas ao nível da saúde. dinheiro: 

seja ousado e faça uma proposta arrojada ao seu chefe. Po-
derá surgir um crescimento inesperado do seu poder material. 
números da sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

aquÁriO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que signifi-
ca Perda/ Falha. amor: evite deixar-se abater por uma 
discussão com o seu par. Período em que está muito 
sensível.saúde: é possível que venha a ter alguns pro-

blemas ao nível ocular. dinheiro: não se esperam alterações 
significativas. Saiba resolver situações complicadas. 
números da sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEiXEs: Carta dominante: a temperança, que signi-
fica Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo com a 
sua cara-metade. Cuidado com os falsos amigos. saú-
de: imponha um pouco mais de disciplina a si próprio. 

atenção ao excesso de exercício físico. dinheiro: Período fa-
vorável à concretização de um negócio. O seu poder financeiro 
estará estável. números da sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13

F1:lewis hamiltoN veNCe
iNesPeradameNte gP do brasil

Quando tudo parecia es-
tar resolvido e com vi-

tória assegurada para a Red 
Bull, Lewis Hamilton vence 
o grande Prémio do brasil 
de Fórmula 1, depois do líder 

Max Verstappen ter sido atingido por Esteban 
Ocon quando tentava ultrapassar o retarda-
tário da Force Índia. Com este resultado a 
mercedes estende a mão a mais um cAm-
PeoNAto muNDIAl de coNStruto-
RES 2018. Verstappen terminou na segunda 
posição, com Kimi raikkonen em terceiro a 
completar o pódio em Interlagos, no Circuito 
José Carlos Pace  no Brasil .
Hamilton largou na pole position e manteve-

-se na frente até à primeira paragem nas boxes,  
quando o holandês da Red Bull assumiu a lide-
rança da corrida. Verstappen tinha uma boa van-
tagem,  quando ao tentar ultrapassar Ocon, foi 
tocado pelo piloto da Force India e acabou por 
rodopiar. Ocon foi punido com 10 segundos. “Eu 
fui por fora na primeira curva, o mesmo movi-
mento que fiz com Fernando Alonso e com mui-
tos outros antes, mas o Max não me deu nenhum 
espaço. Uma vez que eu estava ao lado dele, eu 

não podia simplesmente desapare-
cer, então encostámo-nos. Mas a 
curva era minha e eu tinha o di-
reito ao espaço. Fiquei triste com 
o comportamento dele depois da 
corrida, Max foi muito agressivo 
a ponto de os comissários da FIA 
terem que intervir”, disse Ocon 
no final da corrida. Valtteri Bottas 
(Mercedes) foi o quarto, à frente 
de Sebastian Vettel (Ferrari) o qual 
lutou toda a corrida com um pro-
blema de sensor que  dificultou o 
acerto do seu monolugar. Depois 
vieram então os melhores dez com Charles Le-
clerc. O piloto da Sauber, que vai preencher a 
vaga de Raikkonen na Ferrari em 2019, teve um 
final de semana perfeito no Brasil e o sétimo lu-
gar é uma justa prova do seu bom trabalho. A du-
pla da Haas diminuiu a diferença entre a Renault 
para 24 pontos, com Romain Grosjean e Kevin 
Magnussem na oitava e nona posição respetiva-
mente. O mexicano Sérgio Pérez da Force India 
fechou a zona de pontuação. Max Verstappen, 
da Red Bull, recebeu como punição da FIA dois 
dias de serviço comunitário por ter empurrado 
Esteban Ocon após o Grande Prémio do Bra-
sil no paddock. O holandês estava furioso com 
Ocon depois da corrida após o piloto da Force 

India o ter feito rodopiar no “S do Senna” ten-
tando retirar uma volta de atraso que tinha em 
relação a Verstappen. Isso custou  a liderança 
ao piloto da Red Bull e eventualmente a vitó-
ria, com Lewis Hamilton ultrapassando os dois. 
Após a corrida, Verstappen empurrou Ocon vá-
rias vezes quando o holandês o confrontou, algo 
para o qual os comissários não têm tolerância. 
Verstappen servirá dois dias de serviço comu-
nitário nos próximos seis meses. Entretanto C. 
Horner chefe da Red Bull defende o seu piloto 
dizendo mesmo que “Ocon teve muita sorte só 
ter levado empurrões de Verstappen”. A dupla da 
McLaren, com Fernando Alonso e S. Vandoorne, 
foram categóricos e ambos disseram “que pode-
riam ter feito  melhor embora tivessem um dia 
bastante duro”, e Alonso continuou “Arriscámos 
um pouco na estratégia, parando cedo para ultra-
passar alguns carros à frente, mas não funcionou 
para nós. Os pneus médios desenvolveram bo-
lhas e não fomos competitivos na segunda parte 
da prova. Além disso, a minha paragem  não foi 
limpa, perdemos um pouco de tempo lá. Em ge-
ral, fomos lentos demais o fim de semana intei-
ro. Simplesmente não tivemos velocidade para 
andar entre os 10 primeiros.” Os dois pilotos da 
McLaren seriam punidos no final da corrida em 5 
segundos por terem ignorado as bandeiras azuis. 

Quanto ao nosso canadiano Lan-
ce Stroll, Willams, mais uma vez 
foi o lanterna vermelha, embora 
tivesse tirado o máximo do seu 
monolugar e Lance concluiu “Foi 
uma corrida longa e dura. Eu tive 
um bom começo e estava somente 
a sair do caminho para bandeiras 
azuis e administrando pneus, mas 
no final das contas isso não era 
o suficiente já que éramos muito 
lentos. Essa é a natureza desta pis-
ta também, pois é muito estreita e 
não há muitas curvas. O importan-

te é que não fomos suficientemente rápidos e não 
tenho a certeza se poderíamos ter feito algo com 
a nossa estratégia”, disse o canadiano.
RESULTADOS FINAIS DESTE G.P. do BRA-

SIL 
1) Lewis Hamilton (Mercedes)
2) Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer)
3) Kimi Räikkönen (Ferrari)
4) Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer)
5) Valtteri Bottas (Mercedes)
6) Sebastian Vettel (Ferrari)
7) Charles Leclerc (Sauber/Ferrari)
8) Romain Grosjean (Haas/Ferrari)
9) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)
10) Sergio Pérez (Force India/M)



 
EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
27/11 grp.g CsKa Moskva 12h55 Plzen
 grp.E aeK 12h55 ajax
 grp.h Juventus 15h00 valencia
 grp.f Hoffenheim 15h00 s. donetsk
 grp.g roma 15h00 real Madrid
 grp.f lyon 15h00 Manchester City
 grp.h Manchester united 15h00 Young boys
 grp.E bayern München 15h00 Benfica

28/11 grp.a atlético Madrid 12:55 Monaco
 grp.d lokomotiv 12:55 Galatasaray
 grp.b tottenham 15h00 internazionale
 grp.c napoli 15h00 Crvena Zvezda
 grp.d FC Porto 15h00 schalke 04
 grp.b Psv 15h00 barcelona
 grp.a borussia dortmund 15h00 Club brugge
 grp.c Paris sG 15h00 liverpool

quinta-fEira 29 dE nOvEMbrO gruPO E
karabakh 12h55 sporting

1-Paços Ferreira 21 9 7 0 2 11 3
2-FC Famalicão 19 9 6 1 2 17 11
3-Estoril Praia 17 9 5 2 2 22 11
4-Benfica B 17 9 5 2 2 10 7
5-Mafra 15 9 4 3 2 12 7
6-Penafiel 14 9 4 2 3 9 6
7-Ac. Viseu 14 9 4 2 3 12 11
8-Leixões 12 9 3 3 3 8 8
9-Farense 12 9 3 3 3 9 9
10-UD Oliveirense 11 9 2 5 2 11 9
11-Varzim 11 10 3 2 5 10 13
12-Braga B 10 9 3 1 5 6 9
13-Arouca 10 9 3 1 5 10 13
14-Cova da Piedade 9 9 2 3 4 6 12
15-Académica OAF 9 9 2 3 4 8 13
16-V. Guimarães B 9 9 2 3 4 7 11
17-Sp. Covilhã 8 9 2 2 5 10 15
18-FC Porto B 8 10 2 2 6 9 19

  P J V E D GM GS

1-fC porto 24 10 8 0 2 21   6
2-Sporting 22 10 7 1 2 18 10
3-braga 21 10 6 3 1 19 10
4-Benfica	 20	 10	 6	 2	 2	 19	 11
5-rio Ave 18 10 5 3 2 17 13
6-moreirense 16 10 5 1 4 11 14
7-V. Guimarães 15 10 4 3 3 15 12
8-V. Setúbal 14 10 4 2 4 13 11
9-Santa Clara 14 10 4 2 4 17 16
10-belenenses SAD 12 10 2 6 2   7   8
11-portimonense 11 10 3 2 5 12 18
12-marítimo 10 10 3 1 6   6 13
13-Desp. Aves 10 10 3 1 6 11 15
14-Tondela   9 10 2 3 5 12 14
15-Nacional	 		9	 10	 2	 3	 5	 10	 19
16-feirense   9 10 2 3 5   7 11
17-boavista   9 10 2 3 5   8 14
18-Chaves   7 10 2 1 7   9 17

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Moreirense 2-0 Portimonense

v. setúbal 2-1 Feirense
belenenses 0-0 boavista
desp. aves 2-1 rio ave
nacional 1-0 Marítimo
FC Porto 1-0 braga

Guimarães 2-0 santa Clara
tondela 1-3 Benfica
sporting 2-1 Chaves

11ª joRnADA
30/11 santa Clara 15h30 belenenses
01/12 Marítimo 10h30 v. setúbal
  Benfica 13h00 Feirense
  braga 15h30 Moreirense
02/12 Portimonense 10h00 tondela
  desp. aves 10h00 nacional
  Chaves 12h30 v. Guimarães
  boavista 15h00 FC Porto
03/12 rio ave 15h15 sporting
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taÇa da liga
18/11 grp.b v. setúbal 6h45 tondela
 grp.c belenenses sad 10h00 Chaves
  5/12 grp.a Benfica 15:15 Paços Ferreira

taÇa dE POrtugal
22/11 Benfica 15:45 arouca
24/11 lusitano FCv 10:00 sporting
  FC Porto 15:45 belenenses sad
25/11 Montalegre 9h30 águeda
  sp. espinho 10h00 boavista
  u. Madeira 10h00 v. Guimarães
  tondela 10h00 vale Formoso
  Penafiel 10h00 v. setúbal
  Paços Ferreira 10h00 Casa Pia
  rio ave 10h00 silves
  leixões 10h00 anadia
 Cova da Piedade 10h00 desp. aves
 sp. Covilhã 10h00 Moreirense
  Marítimo15:00Feirense
  santa Clara17:00Chaves
 braga19:30sC Praiense

bruNo de Carvalho e 
mustaFá No tribuNal
o ex-presidente do Sporting Bruno de Car-

valho entrou esta terça-feira perto das 
9h30 no Tribunal do Barreiro para ser inter-
rogado no âmbito da investigação ao ataque à 
academia de Alcochete, disse fonte policial.
Bruno de Carvalho e um dos líderes 

da claque Juventude Leonina, Nuno 
Mendes, também conhecido por 
Mustafá, foram detidos no domingo, 
com base em mandados de detenção 
emitidos pelo Departamento de In-
vestigação e Ação Penal de Lisboa. 
O ex-presidente do clube lisboeta, 
que esteve detido nas instalações da 
GNR de Alcochete, e Mustafá po-
derão vir a ficar sujeitos a prisão preventiva, tal 
como aconteceu com 38 das pessoas constituídas 
arguidas. A 15 de Maio, a equipa de futebol do 
Sporting foi atacada na academia do clube, em 
Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alega-
dos adeptos encapuzados, que agrediram alguns 
jogadores, membros da equipa técnica e outros 
funcionários. A GNR deteve no próprio dia 23 
pessoas e efetuou posteriormente mais detenções, 
que elevaram para 38 o número de detidos, todos 
em prisão preventiva, entre os quais está o antigo 
líder da Juventude Leonina Fernando Mendes.
ADvogADo vAI ImPugNAr 
DeteNção De bruNo De cArvAlho
Entre outras coisas, o representante legal de 

Bruno de Carvalho diz que tem na sua posse um 
despacho elaborado pelo Ministério Público a di-
zer que, se houvesse necessidade de ouvir o di-
rigente desportivo no âmbito do ataque à equipa 
de futebol na Academia de Alcochete em meados 

de Maio passado, isso seria feito através de uma 
notificação – o que, do seu ponto de vista, exclui 
desde logo a detenção que veio a acontecer este 
domingo ao final do dia.
O documento foi-lhe entregue há cerca de um 

mês, quando o ex-dirigente do Spor-
ting se apresentou voluntariamente 
para ser inquirido no Departamento 
de Investigação e Ação Penal de Lis-
boa. “Disseram que não o iam ouvir 
porque não tinham lá o processo e 
que se houvesse necessidade ele 
seria notificado em momento opor-
tuno”, relata o advogado, para de-
fender que, nestas circunstâncias, “a 

substituição da notificação pela detenção é ilíci-
ta”. José Preto irá entregar o seu pedido de impug-
nação à Procuradora-Geral da República e ao juiz 
de instrução criminal encarregado do processo de 
Alcochete, que conta neste momento com quatro 
dezenas de arguidos. A sua maioria está presa pre-
ventivamente. Se não for entretanto decretada a 
especial complexidade do processo há 23 suspei-
tos que terão de ser libertados, por ter chegado ao 
fim o prazo máximo de prisão preventiva. Caso 
a especial complexidade seja decretada pelo juiz 
de instrução criminal poderão ficar privados de li-
berdade mais seis meses. Quanto aos restantes 14 
arguidos presos, como foram detidos nos meses 
seguintes a sua libertação ainda não se aproxima. 
Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes, 
avançou a TVI. Entre eles está um crime de terro-
rismo, 20 de sequestro e outros tantos de ameaça 
agravada, fazendo ainda parte do rol 12 crimes de 
ofensa à integridade física agravada. 

A décima ronda abriu em Moreira de Cónegos 
com o triunfo do Moreirense na receção ao 

Portimonense. A formação de Ivo Vieira deu con-
tinuidade à vitória na Luz na jornada anterior, que-
brou a série de três jogos sem perder dos algarvios 
e ascendeu ao 6º lugar da tabela. No mesmo dia, 
às 21h15, o Bonfim assistiu à segunda vitória con-
secutiva do Vitória, desta feita frente ao Feirense. 
A equipa de Nuno Manta continua em queda livre 
na tabela - não vence para a Liga desde a segunda 
jornada - e já está em 15º, a dois pontos de distância 
do último posto. Por sua vez, o conjunto de Lito 
está confortável na tabela: é dono do oitavo lugar.
No sábado o Desportivo das Aves somou três pon-

tos frente ao Rio Ave na Vila das Aves. A equipa 
de José Gomes desperdiçou a hipótese de chegar 
aos 21 pontos e manter-se à frente do Benfica. A 
expulsão de Nadjack aos 14 minutos e a grande pe-
nalidade convertida por Rodrigo Soares foram os 
primeiros sinais do desaire vila-condense. O golo 
de Bruno Moreira nos últimos minutos não foi su-
ficiente para impedir o final do ciclo sem perder 
do Rio Ave que durava desde a jornada inaugural. 
Desportivo das Aves é 12º, Rio Ave 5º. Ao mes-
mo tempo, Belenenses e Boavista protagonizaram 
um espetáculo com poucos motivos de interesse no 

Jamor. O empate sem golos beneficia os azuis do 
Restelo que não perdem há cinco jogos, enquanto 
os axadrezados não vencem há três jogos e estão 
em igualdade pontual com o penúltimo classifica-
do. A equipa de Silas, por seu turno, está em 10º. 
Antes do duelo de líderes no Dragão, houve dér-
bi madeirense na Choupana. Camacho afundou o 
Marítimo e tirou o Nacional do lugar menos dese-
jado do campeonato, colocando-o em penúltimo. A 
contestação em torno de Cláudio Braga - 13º clas-
sificado - aumentou de tom, enquanto Costinha res-
pira melhor. Como referido na abertura do texto, o 
FC Porto saiu a sorrir no duelo pela liderança com 
o Sporting de Braga na noite de sábado. Benfica 
e Sporting suaram, mas conseguiram aproveitar a 
derrota bracarense na Invicta. As águias entraram 
no João Cardoso, em Tondela, praticamente a per-
der - golo de Xavier nos primeiros segundos. To-
davia, os encarnados operaram a reviravolta com 
golos de Jonas, Seferovic e Rafa, destronaram o 
Rio Ave do quatro lugar e colocaram fim a um ci-
clo de quatro jogos sem triunfar. Já em Alvalade, o 
Sporting foi igualmente protagonista de uma vitó-
ria sofrida, mas certamente saborosa. Uma grande 
penalidade de Bas Dost a quatro minutos do apito 
final carimbou a subida do leão ao segundo lugar 
da Liga por troca com o Sporting de Braga. Por 
último, no primeiro jogo de domingo o Vitória de 
Guimarães aumentou para cinco o número de jo-
gos sem perder. Contudo, fê-lo com um triunfo no 
D. Afonso Henriques ante o Santa Clara. A equipa 
de Luís Castro continua a escalar a classificação e 
já é 7ª. Em sentido contrária, os açorianos caíram 
para o 9º lugar.

FC Porto orgulhosameNte só Na lideraNça
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