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Viajando a Brampton 
para as grandes festas 

do senhor santo Cristo

Semana eleitoral
Ocorreram diversos debates 
televisivos que opuseram dois 
a dois vários líderes políticos. 
Algumas notas devemos retirar 
para informação geral e...

Os espaços de opinião traduzem sem-
pre a visão de quem os escreve. Con-
tudo, os artigos de opinião podem e 
devem ser aproveitados para analisar, 
discutir e tirar conclusões sobre o 
tema opinado...

Portugal continua a arder

Fácil de compreender que o ob-
jetivo da escola Santa Cruz é en-
sinar o português, falado e escri-
to, óbvio aos alunos que nela se 
inscrevem...

a eScola PortugueSa
de Santa cruz

o restaurante
Bairrada...

15

lithuania vS Portugal
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texto: 
JoSé coStA

POPulaÇãO vEnEZuElana BOicOta cOMPra
dE OvOs Para faZEr Baixar Os PrEÇOs
O povo organizado, durante duas semanas, boicotará os ovos nas comunidades. Esta-
mos unidos na luta contra a especulação. “Não compremos ovos, mesmo que baixem 
de preço, até que apodreçam”, refere uma das mensagens no Twitter. A campanha 
iniciou-se nas redes sociais, mas passou para os supermercados, com a população a 
queixar-se de que outros produtos, como a carne, o frango, o leite e o queijo estão cada 
vez mais inacessíveis devido aos altos preços.

o cANto Do Zé

Portugal continua a arder maiS

os espaços de opinião 
traduzem sempre a 
visão de quem os es-

creve. contudo, os artigos de 
opinião podem e devem ser 
aproveitados para analisar, 

discutir e tirar conclusões sobre o tema opina-
do. mas, por vezes, temos de aproveitar esses 
espaços para alertar, despertar, incentivar, 
em suma, apelar à cidadania das civilizações 
e dizer a quem nos lê, de que o mundo não é 
cor de rosa. Vou socorrer-me do sempre aten-
to Noticias Viriato (um blog de resistência à 
desinformação), para falar de fogos quando 
ainda restam os meses de setembro e outubro, 
tradicionalmente onde se tem registado tem-
peraturas elevadas e dizer que até agora, “já 
só nos falta apenas 0,1% de área ardida, para 
ganhar à roménia (que tem uma área ardida 
de 0,29% em relação ao seu território nacio-
nal, portugal vai com 0,25%). Isto num dos 
verões mais frescos das últimas décadas...
É uma verdade que cada vez se evita falar para 

não sujar a reputação da 3ª República Popular 
Socialista, é que, a nossa área ardida, tendo em 
conta a dimensão do país é, ano após ano, sempre 
maior que todos os outros países europeus. Ape-
nas este facto é razão suficiente para este ser o 
problema prioritário a resolver. Mas infelizmente 
parece não ser. Quando comparada a média dos 
últimos 10 anos (2008-2018), Portugal arde, em 
média, muito mais que qualquer outro país.
O sistema europeu de informação sobre incên-

dios (EFFIS) que usa o satélite Copérnico para 
deteção e monitorização de incêndios (entre 
outras funções de prevenção), diz-nos quanto 
ardemos: Portugal arde 34 vezes mais que os 
restantes 21 países europeus.  Mesmo sendo 

conservador e só comparando com os países em 
que pelo menos 0,005% da sua área ardeu nos úl-
timos 10 anos, Portugal arde 17 vezes mais que 
11 países da Europa.
Por outras palavras, e recordando o que alguém 

disse há bem pouco tempo, assim que se entra 
em Portugal, entra-se na terra dos incêndios. 
Está sempre a arder.
É verdade. A nível de incêndios detetados, em 

Portugal ocorrem 4 vezes mais que o 2º (Itá-
lia), e 26 vezes mais que os restantes 21 países 
europeus. Os dados não são novos, e deveriam 
ser impossíveis de ignorar. Mas é o que as con-
tínuas governações do nosso país (com a ajuda 
da “oposição” claro está), fazem: aproveitam os 
incêndios para alimentar toda a diversidade de 
negócios e favorecimentos que orbitam nos in-
cêndios portugueses. Na realidade, não são ape-
nas os partidos governantes que se aproveitam 
destas verdadeiras calamidades. São dezenas de 
milhares de pessoas e entidades. E esta é ver-
dadeiramente a razão porque cada vez Portugal 
arde mais. É o negócio… 
E é o negócio que explica porque os incendiá-

rios continuam a não ser exemplarmente punidos 
pela Justiça, ajudando, desta forma, a “máquina” 
a manter-se em movimento. Explica igualmen-
te porque nunca um autarca é responsabilizado 
pelos “descuidos” na proteção civil municipal a 
seu cargo ou da incompetência dos funcionários 
públicos com responsabilidades nesta matéria.
Explica, também, porque o critério de admissão 

e manutenção de bombeiros praticamente não 
existe ou, tal como na ANPC, usa outras “pon-
derações” de qualificação. Isto movimenta mui-
tos milhares de milhões de euros que já ninguém 
tem ideia da dimensão. Ninguém se arrisca em 
colocar este grande negócio, com o nosso di-
nheiro, em risco.
Ninguém consegue ir contra o monstro do Es-

tado Social, que se auto-defende, auto-promove, 
e continuamente cresce. O leitor deve interrogar-
-se, deve querer saber para onde vai o dinheiro 
dos seus impostos e não ficar calado a ver Portu-
gal a arder”. Autor com Notícias Viriato.
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texto:
Jorge correIA

Semana eleitoral

ocorreram diversos 
debates televisivos 
que opuseram dois a 

dois vários líderes políticos. 
Algumas notas devemos re-

tirar para informação geral e como comen-
tário preliminar a estes primeiros frente-a-
-frente.
Comecemos pelo PS. 
Tal como uma criança que com largo e lu-

minoso sorriso nega ter tirado os rebuçados 
enquanto os esconde atrás das costas, António 
Costa não evita este mesmo sorriso quando lhe 
perguntam se pretende uma maioria absoluta. 
Responde que sim, sem dizer sim: dizendo 

que, como todos os políticos, pretende sempre 
o melhor resultado eleitoral. Adicionemos a 
esta resposta o facto de ele já ter dito e insisti-
do que quer governar sem o Bloco de Esquer-
da (BE) e o Partido Comunista (PCP), o único 
resultado consequente é a maioria absoluta. E 
está no direito dele. 
As sondagens são extremamente favoráveis à 

vitória, faltando apenas saber se com ou sem 
maioria. Na realidade estas eleições não se tra-
tam tanto de saber quem vai ganhar, mas sim 
como vai ganhar, em especial, se as esquerdas 
mais esquerdistas terão que voltar a assistir o 
PS na governação como o fizeram nestes úl-
timos quatro anos, ou se se verá livre para o 
fazer sozinho. 
Uma coisa é certa: sem maioria, e consoan-

te os resultados, BE e PCP poderão e deverão 
tornar-se mais exigentes, em particular o BE, 
que com o cheiro a poder já começa a mani-
festar as suas exigências de forma vincada mas 
sempre piscando o olho ao PS. O PCP esse está 
mais afastado, voltar a fazer parte de uma so-
lução idêntica com o PS não é do seu agrado, 
tendo sofrido com isso eleitoralmente. 
Ambos, BE e PCP, são manifestamente contra 

a maioria absoluta do PS pois isso lhes retira-
ria qualquer margem de manobra interventiva 
e de influência no governo. Jerónimo de Sousa 
(PCP) manteve-se fiel a si mesmo, insistindo 

nas ideias que há muito conhecemos, não pre-
tendendo ser colado àquilo que foi feito nos 
últimos quatro anos pelo PS; Catarina Martins 
(BE), talvez com a ânsia de poder por vê-lo e 
senti-lo perto, tenta mascarar a verdadeira na-
tureza das suas propostas e respetivas conse-
quências, chegando a caracterizar o programa 
eleitoral do BE de social-democrata quando 
recentemente caracterizava o BE de esquerda 
radical numa entrevista à rádio Observador, 
tentando criar a confusão no eleitorado sobre 
qual matriz ideológica se baseia.
À direita temos o PSD e CDS, ambos nave-

gando à vista, até ao momento incapazes de 
mobilizarem o seu eleitorado, quanto mais 
chamarem eleitorado de centro-esquerda. No 
debate entre Rui Rio (PSD) e Assunção Cris-
tas (CDS), Rio pareceu estar mais à vontade, 
mais confortável e mais confiante, principal-
mente com a estratégia de aproximação ao PS 
em assuntos de interesse nacional. Assunção 
Cristas, essa parece ser a líder mais distante 
de qualquer entendimento com o PS de Costa. 
Curiosamente ambos nunca são capazes de 

explicar, e nesse debate perderam mais uma 
oportunidade, que as bases que desafogaram a 
economia portuguesa com resultados no tempo 
presente tiveram começo com Sócrates e im-
plementação determinada por parte do gover-
no PSD-CDS de Passos Coelho e Paulo Portas, 
respetivamente, nos chamados tempos da troi-
ka, em que os principais indicadores económi-
cos tiveram uma inversão positiva por volta de 
2013, tendo este último governo do PS benefi-
ciado desse esforço de implementação, assim 
como de uma conjetura internacional que con-
tinuou a beneficiar a evolução positiva. 
Os próximos tempos não serão assim e já há 

nuvens ameaçadoras: recessão na Alemanha, 
abrandamento económico generalizado, guer-

ras comerciais, brexit, entre outros. A confian-
ça baixa e avisos estão a ser lançados para se 
ser prudente nos próximos anos. 
Será que a estratégia de Rio é de beneficiar 

um governo PS, afastando BE e PCP da esfe-
ra governamental, apostando numa conjetura 
mais difícil, e por conseguinte, menos amiga 
de benesses governamentais e menos amiga 
do eleitorado, para depois se apresentar como 
líder capaz de reparar os estragos e aproveitar 
a curva ascendente que eventualmente virá, 
livrando-se assim de uma responsabilidade de 
má memória como aconteceu a Passos Coe-
lho? Talvez... 
Uma coisa é certa, a política é um jogo de 

marketing para criar determinada perceção 
no eleitorado, e neste jogo devemos sempre 
contar com um mundo turbulento e sujeito 
a influências excêntricas e desestabilizantes.

MilitarEs POrtuguEsEs na rca
distinguidOs cOM MEdalha das naÇõEs unidas

Os 180 elementos da Força de Reação Rápida portuguesa receberam a Medalha de 
Honra das Nações unidas em 09 de setembro em M’poko, Bangui. Como é tradição nas 
missões de paz, os militares receberam esta distinção ao fim de seis meses de servi-
ço bem efetuado na República Centro-Africana”, refere a MiNuSCA, numa mensagem 
divulgada na rede social Twitter. Segundo a informação, esta distinção recompensa a 
“coragem e o mérito” dos militares portugueses na procura da paz no país africano.
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Khalid SheiKh mohammad: o ‘arquiteto’ doS
ataqueS de 11 de Setembro que Será julgado em 2021
A data do julgamento de 

Khalid Sheikh moham-
mad, apontado como 

“mentor” dos ataques de 11 de 
Setembro nos eUA, foi marcada.
Ele e outros quatro suspeitos do 

atentado serão julgados por um tri-
bunal militar na base americana de 
Guantánamo, em Cuba, a partir de 
11 de janeiro de 2021.

Eles são acusados   de crimes de 
guerra, incluindo terrorismo, e de 
assassinar quase 3 mil pessoas.
Os cinco réus serão os primeiros a 

ir a julgamento, quase 20 anos após 
a série de ataques em Nova York, 
Washington e Pensilvânia.
Se considerados culpados, podem 

ser condenados à pena de morte.

oS AteNtADoS
No dia 11 de setembro de 2001, 

dois aviões de passageiros cho-
caram contra as torres gêmeas do 
World Trade Center, em Nova York, 
como parte de uma série de ataques 

coordenados contra alvos nos EUA.
Um outro avião sequestrado por 

terroristas caiu sobre o Pentágono, 
na Virgínia, e um quarto, sobre a 
Pensilvânia, depois que passageiros 
resolveram enfrentar os sequestra-
dores.

Os ataques de 11 de Setembro ma-
taram ao todo quase 3 mil pessoas 
e foram reivindicados pela rede ex-

tremista Al-Qaeda, de Osama Bin 
Laden, morto em 2011 pelos EUA 
no Paquistão.
Khalid Sheikh Mohammad, acu-

sado de pertencer à Al-Qaeda, foi 
capturado no Paquistão em 2003 e 
transferido para a base americana 

de Guantánamo em 2006.
As tentativas de processar ele e o 

restante do grupo foram marcadas 
por atrasos, sendo adiadas em mais 
de uma ocasião.
Em uma das tentativas de julgá-

-lo perante um tribunal militar em 
2008, Mohammad disse que preten-
dia se declarar culpado e aceitaria o 
“martírio”.
Em 2009, o governo Barack Oba-

ma, que havia prometido fechar 
Guantánamo, tentou transferir o jul-
gamento para Nova York, mas revo-
gou sua decisão em 2011, após forte 
reação da oposição no Congresso.
Os cinco suspeitos acabaram sen-

do acusados formalmente   em junho 
de 2011 por crimes semelhantes aos 
que haviam sido imputados inicial-
mente   a eles durante a gestão de 
George W. Bush.

cUlpADo ‘De A A Z’
O Pentágono, que é a Secretaria 

de Defesa dos EUA, informou que 
Mohammad admitiu ser responsá-
vel “de A a Z” pelos ataques de 11 
de Setembro.
Os promotores dos EUA alegam 

que ele esteve envolvido em uma 
série de outras atividades “terroris-
tas” - entre elas, o atentado a bom-
ba em uma casa noturna de Bali, na 
Indonésia, em 2002; a explosão de 
um carro-bomba no World Trade 
Center, em Nova York, em 1993; 
o assassinato do jornalista ameri-
cano Daniel Pearl, sequestrado e 
degolado no Paquistão em 2002; e 
a tentativa fracassada de derrubar 
um avião com explosivos escondi-
dos no sapato de um passageiro em 
2001.
Nascido no Kuwait, de origem pa-

quistanesa, Mohammed se formou 
nos EUA e viajou pouco depois 
para o Afeganistão, onde teria en-
contrado Osama bin Laden pela pri-
meira vez durante manobras contra 
os soviéticos.

gutErrEs dEfEndE alta cOMissária da Onu aPós ataquEs dE BOlsOnarO
O secretário-geral está totalmente solidário com ela”, disse o seu porta-voz, Stéphane Dujarric, quando 
questionado sobre o assunto durante uma conferência de imprensa. Dujarric assegurou que Guterres sente 
uma “imensa admiração” por Bachelet, tanto pelo seu trabalho desenvolvido como alta comissária das Na-
ções unidas, como pelo “valor que tem demonstrado ao longo da sua vida na luta pelos direitos humanos, 
tanto profissional quanto pessoalmente”. Na semana passada, Bolsonaro lançou duras críticas contra a ex-
-Presidente chilena e alta comissária da ONu, atacando inclusivamente o seu lado pessoal, em resposta a 
comentários que Michelle Bachelet havia feito sobre a situação dos direitos humanos no Brasil.
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texto:
JoSé DA coNceIção

maria mantela

Na igreja matriz de 
Chaves existiu, em 
tempos, uma lápide, 

no colateral direito, com o 
seguinte epitáfio: “Aqui jaz Maria Mantela 
Com sete filhos ao redor dela”.
Diz a lenda que rememora Maria Mantela que 

certa vez, era ela ainda menina, criticou severa-
mente uma pobre que lhe pediu esmola, levando 
ao colo dois gémeos. 
Anos mais tarde Maria Mantela casou e, pas-

sado tempo, engravidou. Iniciado o trabalho do 
parto, quando a parteira lhe disse, depois de ter 
nascido o primeiro filho, que se esforçasse para 
sair o segundo, e o terceiro, e o quarto, e por aí 
fora até ao sétimo, a mulher ficou louca de vergo-
nha. Assim que recuperou o ânimo, pagou muito 
bem à parteira para que escondesse o facto de 
ter tido sete filhos gémeos e entregou os recém-
-nascidos à serva que assistira aos nascimentos 
para que os deitasse ao rio.
A criada, cheia de pena dos meninos, meteu-os 

num cesto e pôs-se a caminho do rio para cumprir 
o que lhe tinha sido ordenado. Não replicou ante 
a desumanidade do seu mandado porque bem 
sabia que isso só lhe podia valer aborrecimen-

tos. Além de que a ama, no estado de espírito em 
que se encontrava, não lhe daria ouvidos, sendo 
provável até que lhe desse o mesmo fim que aos 
meninos. Perto das Caldas de Chaves, assim en-
tregue a estes pensamentos e com a asa do cabaz 
enfiada no braço, a serva encontrou o marido da 
senhora Maria Mantela, o qual lhe perguntou o 
que levava no cesto. Apanhada de surpresa, a 
pobre rapariga, depois de titubear umas palavras 
incompreensíveis, acabou por achar a solução: 
-São cachorrinhos que eu vou deitar ao rio, se-
nhor. O amo, ou por curiosidade ou por já des-
confiar de qualquer coisa, levantou a cobertura e 
percebeu. Pegou no cesto, pô-lo sobre o cavalo e 
disse à rapariga que fosse dizer à ama que esta-
va cumprida a ordem. Dali partiu com os filhos 
em busca de amas que os criassem. Deixou cada 
um em sua aldeia e durante muito tempo Maria 
Mantela não desconfiou que os meninos estavam 
vivos e se iam criando e educando. Diz a lenda, 
ao mesmo tempo que especifica os nomes das 
igrejas, que estes sete meninos foram ordenados 
padres e viveram a sua vida em sete aldeias cir-
cunvizinhas de Chaves. E Maria Mantela viveu 
o resto da sua vida grata ao marido por ter aceite 
aqueles sete filhos de um só parto. 
E tanto os amou que exigiu descansar junta-

mente com os sete, no seu leito de eternidade: 
“Aqui jaz Maria Mantela com os sete filhos ao 
redor dela”. Poderá parecer estranho ao nosso 

entendimento de homens do século XX o proble-
ma posto nesta lenda em que se fala de gémeos 
que por o serem devem morrer. Creio não errar 
ao dizer que o problema se funda em antigas 
crenças segundo as quais as mulheres honestas 
só podiam, e deviam, ter um filho de cada vez. 
Do seu marido. O facto de lhes nascer mais de 
que um filho no mesmo parto deveria pressupor 
desonestidade no seu comportamento e conse-
quente desonra do marido.

israEl diZ tEr PrOvas dE quE irãO Está a faZEr tEstEs nuclEarEs sEcrEtOs
Netanyahu revelou hoje imagens de satélite, obtidas em junho e julho na pequena cidade de Abadeh, 
para provar que, entre esses dois meses, o irão destruiu uma instalação militar onde realizava dissimula-
damente testes nucleares, depois de ter percebido que as autoridades israelitas tinham descoberto o seu 
segredo. O irão ainda não reagiu a esta denúncia, mas tem negado as acusações de estar a preparar 
armas nucleares, apesar de ter anunciado que vai aumentar o desenvolvimento de urânico enriquecido, 
à revelia dos termos do acordo que estabeleceu com vários países, como sinal de protesto contra as 
sanções impostas pelos Estados unidos, que unilateralmente abandonaram o acordo assinado em 2015.
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carnEirO: Carta Dominante: O Louco, que signi-
fica Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar 
mais em si. Viva o presente com confiança! Saúde: 
O seu corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe 

pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos 
seus rendimentos. Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

tOurO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que sig-
nifica Inquietação, Agitação. Amor: Clima romântico 
e sentimental na relação afetiva. Saúde: Atravessa 
uma fase de nervosismo e stress. Aprenda a per-

doar-se a si próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios que 
não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. 
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

gÉMEOs: Carta Dominante: A Estrela, que signi-
fica Proteção, Luz. Amor: Afaste-se da rotina com 
a pessoa amada. Opte por fazer aquela viagem há 
muito planeada. Que a leveza de espírito seja uma 

constante na sua vida! Saúde: Fase de fadiga excessiva. 
Descanse mais. Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense 
mais em si. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

caranguEJO: Carta Dominante: 2 de Copas, 
que significa Amor. Amor: Clima de grande harmo-
nia familiar e amorosa, mas seja mais compreen-
sivo. Saúde: Poderá sofrer de stress. Mantenha a 

calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si 
próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Terá de contro-
lar esse seu instinto materialista. 
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

lEãO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que 
significa Sorte em movimento. Amor: Não se intro-
meta em relações alheias pois poderá ser mal in-
terpretado. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada 

neste campo. Dinheiro: As suas capacidades de concentra-
ção no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados. 
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

virgEM: Carta Dominante: ás de Espadas, que 
significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros 
e deixe de se preocupar com as pequenas atri-
bulações diárias. Que a clareza de espírito esteja 

sempre consigo! Saúde: Pratique exercício físico suave para 
relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos. 
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BalanÇa: Carta Dominante: 4 de Ouros, que sig-
nifica Projetos. Amor: É provável que atravesse um 
período um pouco conturbado. Saúde: Não abuse 
da sua vitalidade e das suas energias pois poderá 

ficar exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas 
de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que 
deve saber aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

EscOrPiãO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, 
que significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem 
todos os momentos a dois. é através do exercício 
diário da bondade que se pode tornar uma pessoa 

verdadeiramente realizada! Saúde: Poderá sentir alguma fa-
diga física. Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais 
com zelo e cuidado. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

sagitáriO: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e 
muito romântico para a sua cara-metade. Saúde: Pro-
cure não andar muito tenso. Aceite os erros dos outros 

e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura 
que não esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

caPricórniO: Carta Dominante: 8 de Paus, 
que significa Rapidez. Amor: Se partilhar os seus 
problemas com alguém em quem confie verá que 
se sentirá bem mais leve. Saúde: Relaxe um pou-

co mais. Dinheiro: Período em que terá uma boa segurança 
financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

aquáriO: Carta Dominante: A Torre, que signifi-
ca Convicções Erradas, Colapso. Amor: Organize 
um jantar para juntar os seus amigos. Saúde: Mo-
mento calmo. Dinheiro: Não haverá nenhuma alte-

ração significativa. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEixEs: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoasSaú-
de: Tendência para problemas de memória. Dinheiro: 
Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não 

deixar o barco afundar-se. Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

texto: HélIo
berNArDo lopeS

um riSco inútil

Há anos que se luta 
em portugal contra a 
constituição da re-

pública. Uma luta que logo 
começou com a sua fazedura, 
depois das mil e uma peripé-

cias que envolveram tudo o que se passou na 
sequência da revolução de 25 de Abril. Uma 
luta que se continuou à cadência dos aconte-
cimentos de 25 de Novembro de 1975, e que 
teve o seu cume com o sonho de uma vitória 
de Diogo Freitas do Amaral sobre mário Soa-
res, na histórica corrida presidencial.
Os consulados de Soares e Sampaio – 10 anos 

– atenuaram, quase completamente, o sonho de 
pôr um fim na Constituição da República. E mes-
mo o de Cavaco também não fez voltar o sonho, 
uma vez que tudo se iniciou com a maioria abso-
luta que fez surgir o Governo de José Sócrates.
O surgimento da anterior Maioria-Governo-

-Presidente da Direita também não conseguiu 
atingir o tal fim desde há tanto almejado. Uma 
realidade que só não teve lugar por via do fun-
cionamento do Tribunal Constitucional. Uma si-
tuação que levou mesmo Pedro Passos Coelho, 
então Primeiro-Ministro, perante o cabal silên-
cio do Presidente Cavaco Silva, a questionar 
uma possível revisão no modo de escolha dos 
membros desta estrutura.
Objetivo central da Direita, já desde a aprova-

ção da Constituição de 1976, foi sempre o de lhe 
pôr um fim. Um fim que poderia ser conseguido 
formal ou informalmente. E um dos caminhos 
para se atingir este objetivo da Direita passou 
a ser, a partir de certo momento, a mudança do 
Sistema Eleitoral.
O argumento utilizado passou a ser o da ne-

cessidade de aproximar eleitores e eleitos. Uma 
suposta necessidade derivada do crescente de-
sinteresse dos portugueses pelos atos eleitorais, 
com o concomitante aumento da abstenção. La-
mentavelmente, o PS tem-se deixado levar por 
esta perigosa e incorreta ideia. De resto, não é a 
primeira vez que escrevo sobre este tema, conse-
guindo ainda ficar perplexo com a perenidade da 
mesma, suportada nos objetivos da Direita, mas 
também de pronto apadrinhada pelo PS. Pateti-
camente apadrinhada. Portanto, voltemos a ten-
tar escalpelizar este falso problema.
Em primeiro lugar, a grande maioria dos portu-

gueses, ao tempo da II República, nunca foram 
grandes sonhadores com a ideia da democracia. 
Diziam-se sempre do contra, mas toleraram sem-
pre, nas calmas, o modelo constitucional que vi-
gorava. Simplesmente, viviam a anos-luz de so-
nhar com uma democracia.
Em segundo lugar, a procura pela inscrição 

em partidos políticos, já depois da Revolução 
de 25 de Abril, foi sempre muitíssimo limitada. 
Incomensuravelmente menor que a associação 
clubística. E mesmo as publicações sobre os 
acontecimentos surgidos com a III República 
foram sempre extremamente limitadas nas suas 
edições, não sendo muito diversas de outras pu-
blicações sobre outras temáticas.

Em terceiro lugar, as audiências sobre a temáti-
ca do futebol são, e desde há muito, imensamente 
superiores às constatadas com entrevistas a polí-
ticos, ou com debates nesta área. Simplesmente, 
trata-se de uma realidade de sempre, sendo, à 
luz da minha estimativa de vida, muito maior a 
atenção prestada, por exemplo, às Conversas em 
Família, de Marcelo Caetano, do que as passadas 
ao redor de discursos em dias solenes dos atuais 
detentores de soberania.
Em quarto lugar, é essencial olhar hoje para o 

que se passa nas ditas democracias de referên-
cia. Objetivamente, o seu modelo encontra-se 
em franca decadência, não sendo esta realidade 
causada pelo tal afastamento entre eleitos e elei-
tores. A uma primeira vista, nessas ditas demo-
cracias de referência a tal proximidade estaria 
presente, mas a verdade é que a descrença no seu 
funcionamento não para de crescer.
Em quinto lugar, é essencial ter presente as 

constantes culturais dos portugueses, mormente 
a que levou à mais que esperada vitória de Sala-
zar no concurso sobre O MAIOR PORTUGÊS 
DE SEMPRE. A Direita, naturalmente, tem pre-
sentes estas caraterísticas culturais, mas o PS, 
lamentavelmente, parece passar-lhes ao lado, 
deixando-se levar numa onda que bem pode vir 
a mostrar-se como um tsunami na vida política 
portuguesa.
Em sexto lugar, nós entrámos num tempo pe-

rigoso, depois da recente vitória presidencial de 
Donald Trump. Este acontecimento não pára de 
se projetar na vida do mundo, levando ao ressur-
gimento de sonhos que muitíssimos supunham 
enterrados. Um tempo que fez nascer uma série 
de novos partidos em Portugal, que sonham, mais 
uma vez, com a chegada ao poder em termos de, 
finalmente, permitir pôr um fim na Constituição 
da República. O tal documento que tanto poten-
ciou o Estado Social.
E, em sétimo lugar, é essencial perceber que o 

modelo que a Direita propõe, e que o PS tam-
bém parece apadrinhar, irá sempre constituir o 
suporte básico para o ressurgimento do caciquis-
mo. Com círculos eleitorais pequenos, maiori-
tariamente constituídos por muito mais velhos, 
o resultado mostrará sempre uma componente 
conservadora predominante, enviesando o resul-
tado final das eleições. A procura eleitoral, essa, 
nunca irá aumentar. E será assim porque o inte-
resse dos portugueses pela vida política é muito 
baixo, apenas os movendo a perceção de que cer-
tas condições muito essenciais lhes estão assegu-
radas. Se assim não for, simplesmente deixam de 
confiar no valor da representação democrática. 
É uma situação deveras conhecida e que pode 
apreciar-se bem ao vivo num qualquer café mais 
amplo e bem frequentado: não se fala de política.
Por tudo isto, faço votos para que o PS de An-

tónio Costa não se deixe levar por ideias tristes 
e muito perigosas, como as da mudança no Sis-
tema Eleitoral e da regionalização. Se António 
Costa e seus colegas olharem para a Direita, lá 
a verão a defender as tais mudanças na estrutura 
do Sistema Eleitoral, o que nos permite colocar 
ao Secretário-Geral do PS esta questão: mais pa-
lavras para quê?!

caMiõEs autónOMOs cOMEÇarãO a circular EM Estradas PúBlicas
A Daimler – grupo automóvel que engloba marcas como a Mercedes e a Mitsubishi – re-
velou estar pronta para começar a testar os seus camiões equipados com software de 
condução autónoma em estradas públicas. Os testes decorrerão no sul do estado da 
Virginia, EuA, e decorrerão com o devido acompanhamento de um condutor especial-
mente treinado para intervir caso seja necessário e ainda de um engenheiro para vigiar o 
sistema. O anúncio bate certo com a promessa da Daimler de começar os testes em 2019, 
o que dará tempo ao grupo automóvel de afinar a tecnologia ao longo dos próximos anos.
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a eScola PortugueSa de Santa cruz

Fácil de compreender 
que o objetivo da es-
cola Santa cruz é en-

sinar o português, falado e 
escrito, óbvio aos alunos que 
nela se inscrevem. para lá 

da língua pátria é intensão da mesma escola 
promover a cultura geral que diz respeito a 
portugal continental e insular. 
Penso estar dentro da verdade quando digo 

que no pensamento do fundador estava o dese-
jo de tornar possível a comunicação e o diálo-
go fluente entre pais filhos e sobretudo, netos 
e avós. Com efeito corria-se o risco de isso se 
vir a tornar difícil uma vez que as crianças e 
adolescentes aprendiam uma outra língua na es-
cola que muitas vezes era estranha a seus pais 
e avós. 
No tempo em que foi iniciada a escola em 

Português, tinha-se em vista preparar as pes-
soas principalmente os jovens para um possível 
regresso a Portugal. Sabia-se que muitos dos 
emigrantes com incidência os do continente, vi-
viam a esperança de um dia poderem regressar 
definitivamente à terra de onde vieram, se por 
acaso assim viesse a acontecer os seus filhos 
estariam preparados para usar mais ou menos 
correntemente a língua Portuguesa. 

Na ideia do fundador o Rev. Padre Frederico 
Fatela, o Prof. José Barros, infelizmente que já 
faleceram, e dos seus mais próximos colabora-
dores, tinham ainda um outro objetivo para a 
época, era que a língua portuguesa pudesse vir 
a contribuir no futuro para assegurar a vida e as 
respetivas atividades das instituições da diás-
pora, foi uma visão profética pois na realida-
de assim vai acontecendo em nossos dias. Não 
só no que a língua diz respeito mas à cultura 
e tradições no seu conjunto, estava nos planos 
da direção e corpo docente da escola procurar 
estimular a juventude enriquecendo-a com pos-
sibilidade de conhecer mais uma língua inter-
nacional das mais faladas do Ocidente, grande 
perspetiva e visão perfeita dum futuro promis-
sor de novas realidades que se têm concretiza-
do aos longo de anos, teremos que dar graças a 
uma grande parte das pessoas que integram a 
atual missão de Santa Cruz, e sua escola.

texto:
Jorge mAtoS

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.

BOMBEirO chaMadO Para aJudar
EM trágicO acidEntE EncOntra filha MOrta
Na passada quarta-feira, dia 4 de setembro, uma colisão entre três carros, no Novo 
México, EuA, matou a cantora de música country Kylie Rae Harris, de 30 anos, e uma 
jovem de 16 anos. Sabe-se agora que a adolescente, Maria Elena Cruz, era filha do 
primeiro bombeiro a chegar ao local. A estudante, conta a CBS, morreu ainda no local, 
depois de o veículo onde seguia a cantora ter colidido de frente com o jipe onde seguia 
a estudante. 

Quem é ele?

Esta semana apresentamos uma pessoa que 
era bastante conhecido na comunidade portu-
guesa e através do mundo também. 
Então, quem é ele?
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viajando a bramPton Para aS grandeS
feStaS do Senhor Santo criSto doS milagreS

texto: SylVIo
mArtINS

A igreja de Nossa Se-
nhora de Fátima em 
brampton celebrou 

mais uma vez as Festas em 
honra do Senhor Santo cris-
to dos milagres. milhares de 

pessoas vindas de várias partes do ontário, 
Quebeque e estados Unidos da América des-
locaram-se à cidade de brampton.

Pela primeira vez fui ver o que os outros fa-
zem, tive a oportunidade de ir a Brampton com 
a Filarmónica Portuguesa de Montreal que orga-
nizaram muito bem esta viagem. Fiquei impres-
sionado como tudo decorreu muito bem. Na nos-
sa chegada tivemos um lindo acolhimento dos 
organizadores com um saboroso almoço, depois 

seguimos para o Hotel Marriott que era bastan-
te confortável. Depois voltámos à festa e tive a 
oportunidade de falar e conversar com um dos 
organizadores que me informou que esta festa 
teve o seu início no ano de 2006, pela irmandade 

do S. S. Cristo liderada pelo Guido Pacheco que 
já lá vão 14 anos que se realizam estas festas. 
Recebeu a confiança e aumentou o número de 
devotos que hoje se deslocam de várias cidades 
onde há portugueses para assistirem e participa-
rem na maior festa religiosa com origem na ilha 
de São Miguel que se realiza nos Açores.

Um fim de semana cheio de significado
Sábado, uma linda tarde de sol, aconteceu a 

Mudança da Imagem acompanhada pela Banda 
Lira Portuguesa de Brampton e a Filarmónica 

de Montreal com centenas de promessas que se-
guiram atrás da Imagem do Ecce-Homo. Depois 
da Imagem dar entrada na igreja foi celebrada a 
Santa Missa com o templo completamente cheio 
com gente até fora da porta para assistir à Euca-
ristia. Mais tarde foi a vez do arraial ao ar livre 

com concerto pela Filarmónica Portuguesa de 
Montreal e entretenimento com os artistas Lucy 
e Bella, Michelle Madeira, João Marques, Lúcia 
de Sousa, Paulinho do Minho, Mário Marinho, 
e o fabuloso conjunto Além Mar, a terminar a 
noite um bocadinho frio, mas com artistas assim, 

schuMachEr Está EM Paris Para faZEr “trataMEntO sEcrEtO”
O jornal francês Le Parisien revela que Michael Schumacher chegou, esta segunda-feira, a Paris, onde 
irá dar início àquilo que a publicação apelida de “tratamento secreto”, no Hospital Europeu Georges 
Pompidou. O antigo piloto alemão, cujo estado clínico permanece uma incógnita desde a grave queda 
que sofreu em dezembro de 2013, quando praticava ski nos Alpes franceses, encontra-se, neste mo-
mento, internado na ala de cirurgia cardiovascular. O caso ex-campeão do mundo de Formula 1 está 
entregue ao Professor Philippe Menasché, um cirurgião vascular de 69 anos que, ao longo dos últimos 
anos, tem vindo a ser pioneiro no tratamento a insuficiências cardíacas com recurso a terapia celular.
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ficámos bem quentinhos.
Domingo, num fabuloso dia de sol, foi a grande 

festa que começou pelo meio dia com a Missa 
Solene presidida pelo padre Hélio Soares vindo 
de Capelas, São Miguel, Açores seguindo-se a 

majestosa procissão que percorreu algumas ruas 
da área, acompanhada por quatro filarmónicas, 
Banda do Sagrado Coração de Jesus, a Filarmó-
nica Portuguesa de Montreal, a Banda do Senhor 
Santo Cristo de Toronto e a Banda Lira Portu-
guesa de Brampton.

Diversos grupos da paróquia seguiram a ima-
gem do Senhor Santo Cristo. Várias entidades 
políticas também marcaram presença na pro-

cissão e os nossos amigos Paulo Teves, diretor 
regional das Comunidades e Carlos Botelho, di-
retor da Azores Airlines em Toronto.
O último dia dos festejos, segunda-feira, foi 

marcado com um cortejo de oferendas à volta da 

 

 
 

 

anúnciO dE aPOsEntaÇãO  
Jacinta Amâncio 

OBrigadO! 

Após uma carreira brilhante no Movimento Desjardins, mais concretamente no 
seio da Caixa Desjardins Portuguesa, chegou o momento da aposentação da 
Senhora D. Jacinta Amâncio. As suas funções chegaram ao termo no dia 6 de 
setembro.  

Aproveitamos esta oportunidade para lhe agradecer o empenho que demonstrou 
na Caixa Desjardins Portuguesa durante 38 anos, 18 dos quais como Diretora-
geral. 

A Jacinta foi uma excelente embaixadora, tanto do Movimento Desjardins como 
da Comunidade Portuguesa no Quebeque. 

Desejamos-lhe pois, uma ótima aposentação plenamente merecida. 

Bem haja! 

conselho de administração da caixa desjardins Portuguesa 
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conselho de administração da caixa desjardins Portuguesa 

autOridadE da cOncOrrência Multa 14 BancOs EM 225 MilhõEs dE EurOs
A Autoridade da Concorrência condenou 14 bancos, que operam em Portugal, por cartel na fixação dos pro-
dutos de crédito. Os bancos envolvidos terão de pagar 225 milhões de euros por trocarem informações so-
bre práticas comerciais internas do crédito à habitação, crédito ao consumo e às empresas, de acordo com 
um comunicado enviado pela Autoridade da Concorrência enviado ao Notícias ao Minuto. Os bancos con-
denados são o BBVA, BiG, BPi, BCP, BES, BANiF, Barclays, Caixa Geral de Depósitos, Caixa de Crédito 
Agrícola, Montepio, Santader, Banco Popular, Deutsche Bank e uCi. A Autoridade da Concorrência diz que 
este cartel durou mais de 10 anos, entre 2002 e 2013, e que prejudicou de forma direta os consumidores.

igreja, seguindo-se a celebração de uma Missa 
de Ação de Graças. Após a Missa houve arrema-
tações e leilão de ofertas no salão de festas e ar-
raial com a Banda Lira Portuguesa de Brampton.
Acompanhando a Filarmónica Portuguesa de 

Montreal foi bastante enriquecedor conhecendo 
nova gente e também tivemos a oportunidade de 
ir à sede da Banda Lira Portuguesa de Brampton. 
uma linda sede com muita história nas paredes.
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10 ParlaMEntO BritânicO rEJEita ElEiÇõEs antEciPadas PEla sEgunda vEZ
Não foi à primeira e também não foi à segunda. A moção de Boris Johnson para eleições ante-
cipadas voltou a ser chumbada no parlamento britânico, depois de o pedido já ter tido o mesmo 
desfecho a semana passada. 
Apenas 293 deputados apoiaram a proposta do governo, votada já depois da meia-noite, que 
precisava de 434 votos para ser aprovada. Na tentativa anterior, no passado dia 4, a moção con-
seguiu 298 votos a favor.

o reStaurante bairrada, um verdadeiro
teSouro eScondido na zona de roSemont

texto: SylVIo
mArtINS

esta semana quero vos 
apresentar um res-
taurante na zona da 

beaubien e St-michel, situa-
da no 3124, rua beaubien 
e em montreal, H1y 2m3. 

Este pequeno restaurante é chefiado por José 
lúcio gonçalves, natural da Serra de Santo 
António, concelho de Alcanena, uma pessoa 
bastante conhecido na comunidade e que tra-

balhou em grandes lugares na comunidade 
portuguesa em montreal, tal como o famoso 
champs, onde ele foi um grande chefe e que 
comecei a conhecer pouco a pouco. 

Depois desta linda aventura ele esteve no Vinta-
ge e o famoso restaurante Café Ferreira. A aber-
tura deste restaurante foi um boa notícia para 
esta região que gosta bastante do nosso frango 
à portuguesa e tudo o que acompanha também.

A ementa do restaurante é bastante variada tal 
como lulas grelhadas, frango à fortuguesa, uma 
boa variedade de “tapas”, bife, cordeiro, codor-
niz, etc. Peixe e marisco preparados de forma 
típica à portuguesa: lula, camarão, polvo, sardi-
nhas, bacalhau e peixe do dia.
Os pratos mais apreciados são: “Bife da Bairra-

da, Bacalhau fresco e o polvo. O serviço é rápido 
e organizado. Tem 30 lugares no restaurante e 10 
no seu terraço. Parabéns José e continue a dourar 
o nome de Portugal e da sua gastronomia.

A situação em casa 
era insuportável! 
Ele não podia, mas 
com tanta luta e 
desconfiança de 
sua parte, ele ficou 
extremamente ciu-
mento e possessi-
vo. Eu não sabia o 
que fazer para que 

o relacionamento voltasse ao que era an-
tes e é por isso que cheguei ao xaMã 
dO aMOr. Através de rituais POdE-
rOsOs fortaleceu o vínculo entre meu 
marido e eu para conseguir uma união 
mais forte, porque havia pessoas que fa-
lavam mal de mim para me deixar. Obri-
gado xaMã por nos proteger do mal.

 cristina arauJO

Visitámos todos os 
médicos, especia-
listas e terapeu-
tas, mas nenhum 
deles ajudou mi-
nha mãe a andar 
novamente. Pri-
meiro ele perdeu 
a mobilidade na 
perna esquerda 

e depois a direita. Estávamos desespe-
radas porque achávamos que não havia 
solução até visitarmos o xaMã e, atra-
vés dos rituais E Ervas indÍgEnas, 
tirei o Mau OlhO que assombrava sua 
saúde. Grata por ter recuperado a saúde 
de minha mãe. Deus te abençoe xaMã. 

rOsalina BarrOs.

Meu nome é SANDRA 
BORiSOVA, visitei o 
xAMã porque o meu 
filho mais velho tinha 
se esquecido de mim, 
desde que se casou 
ele deixou a família to-
talmente. 

Tentei comunicar com ele, deixei uma 
mensagem vocal, mas ele nunca retor-
nou a ligação. Eu visitei o xaMã para me 
contar como estava meu filho e através 
de uma ritualiZaÇãO EsOtÉrica 
entrei em contato com ele para me ligar e 
não só isso, agora ele me traz meus ne-
tos a cada 15 dias. Eu não poderia estar 
mais feliz, obrigado meu querido xaMã

A separação com a 
minha esposa me per-
turbou completamen-
te. Eu perdi o controlo 
do meu negócio de 
construção, perdi mui-
tos contratos impor-
tantes, minha vida foi 

um desastre que eu não pude superar. 
Eu não podia trabalhar, não conseguia 
descansar, não podia ver ou estar com 
outra mulher, estava bloqueado. Eu visi-
tei o xaMã e através da minha própria 
saliva, expulsou-se um Bruxaria que 
eles tinham feito para me destruir. Eu não 
sei como agradecer por me ter tirado do 
buraco em que eu estava, obrigado PO-
dErOsO xaMã. 

PaBlO cOsta
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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

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

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArVe rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

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 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

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

www.acaixa.ca

SegUroS
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

plANo poUpANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

tel.: 514.522.5175

jes renoVations
JOsÉ silva

Companhia portuguesa espe-
cializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDUArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 20$

POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilBErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
            cozinha,

chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

- Investimentos - REER -CELI
paulo F. gonçalves
tel.: 514 884.0522

5468 Jean-Talon E., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

importAdores

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
800 g batatas Kennebec
800 g polvo congelado; qb água
1 c. de sobremesa sal grosso
1 folha de louro
4 grãos de pimenta
100 g pimento vermelho
100 g cebola roxa
3 c. de sopa azeite
qb salsa 

reCeita do Chefe riBeiro

37
3

cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do Jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvÍncia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | ExP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-B Boul. st laurent
                                           Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx

1

7
4

7
6 1

3

Salada de Polvo com batataS

13

1

PrEParaÇãO: 1. Coloque o polvo numa panela com a folha de louro, os 
grãos de pimenta e um pouco de água. 2. Tape e coza até estar tenro, apro-
ximadamente 40 minutos. Depois de cozido, deixe arrefecer e corte-o em 
pedaços pequenos. 3. Lave e coza as batatas em água temperada com sal. 
Escorra e deixe arrefecer. Retire a pele às batatas e corte-as em cubos com 
cerca de 2 centímetros para uma saladeira. 4. Lave o pimento, tire-lhe a 
película branca e as sementes e corte-o em cubinhos. Descasque também 
a cebola e pique-a finamente. 5. Acrescente os pedaços de polvo, os cubos 
de pimento e a cebola. Regue com o azeite e salpique generosamente com 
salsa picada. Mexa bem e sirva.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal

É uM EsPaÇO infOrMativO Para a vOssa EMPrEsa

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990

2 1

4

1
7

6

2

2
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9
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texto: João gAgo
                       DA câmArA

palaVra Cruzada

Paralelo 38: mobilidade aérea açoriana

A política da baixa de 
preços, facilitadora da 
mobilidade, em boa 

hora encetada pelo primeiro 
governo de Vasco cordeiro, 
é, dentro dos benefícios para 

os açorianos, e fruto de uma política de justas 
compensações pela insularidade, um dado ad-
quirido que não deverá ter limitações.
São inegáveis as vantagens que traz para a eco-

nomia dos Açores, como muito bem diz o Presi-
dente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, o 
presente modelo de acessibilidades aéreas de e 
para a região. Referindo-se à eventualidade da 
República pretender “aperfeiçoar” esta subsidia-
ção nas deslocações, quando reclama da despesa 
com os reembolsos, em 2018, ter sido maior que 
em 2015, com a agravante do número de uten-
tes ter vindo a baixar, Cordeiro reconhece ter de 
haver “alinhamentos” no subsídio de mobilidade 
aérea aos açorianos e sugere uma investigação 
que nos faça entender se houve, ou não, even-
tuais aproveitamentos ilegais.
Recorde-se que este apoio nas deslocações aé-

reas, que vem de 2011, reembolsa os açorianos 
residentes da diferença entre o valor do bilhete 
adquirido - que às vezes na SATA e na TAP é 
escandalosa, porque exorbitante - e uma quan-
tia máxima de 134 euros numa viagem de ida e 
volta, promovendo as deslocações e movimen-
tando a economia regional. “Não pode ser posta 
em causa a mobilidade aérea dos açorianos e a 
importância que os transportes aéreos e este mo-
delo têm para a economia da nossa região”, ob-
serva o presidente.
A política da baixa de preços, facilitadora da 

mobilidade, em boa hora encetada pelo primeiro 
governo de Vasco Cordeiro, é, dentro dos benefí-
cios para os açorianos, e fruto de uma política de 
justas compensações pela insularidade, um dado 
adquirido que não deverá ter limitações. Viver 
em ilhas rodeadas de atlântico a perder de vis-
ta, algumas a 1900 quilómetros de Lisboa, não é 
como viver num território com continuidade ter-
ritorial e facilidades de deslocação, embora a in-
terioridade seja, felizmente em cada vez menos 
casos, quase tão limitativa quanto a insularidade.
Avanços e recuos, não. A mobilidade a custos 

aceitáveis é um direito que deverá assistir a to-
dos os portugueses, aos do continente e aos das 
ilhas, que também são portugueses.

o Whatsapp, tendo surgido em 2009, 
atingiu um enorme e rápido sucesso o 
qual se deveu, segundo o seu cofunda-

dor Jan Koum : “concentramo-nos 
em melhorar o produto e tentar 
fazê-lo funcionar como uma agenda 
de contatos, o que contribuiu para 
que a aplicação se tornasse am-
plamente conhecida sem que fosse 
necessário gastar dinheiro para a 
promover. Além disso, o nosso obje-
tivo foi garantir que as mensagens 
chegassem rapidamente, mesmo 
que a ligação fosse precária. E, fi-
nalmente, toda a gente que escreve 
algo quer que a outra pessoa leia e 
responda, qualquer que seja o lugar 
do planeta em que se encontre. A comunica-
ção está no nosso DNA e o WhatsApp surge 
para conectar pessoas” .
Na realidade, o sucesso foi enorme: neste mo-

mento constata-se que mais de 1 500 milhões de 
pessoas utilizam o Whatsapp, existem mais de 
100 milhões de grupos ativos e mais de 65 000 
milhões de mensagens são enviadas diariamente. 
. Mantém-se fiel à sua génese não apresentan-
do qualquer tipo de anúncios o que, sem dúvida, 
contribui para aumentar a satisfação junto dos 
utilizadores. Em 2014 foi adquirido pelo Face-
book.
No entanto, não há bela sem senão: na confe-

rência anual Black Hat, realizada no passado 
mês de agosto, a qual tem por temática central a 
discussão de questões relacionadas com a segu-
rança, foram apresentadas diversas falhas graves 
de segurança no Wathsapp, as quais permitem 

que sejam intercetadas e alteradas mensagens 
enviadas, quer sejam particulares (privadas) quer 
sejam de grupo (públicas).
Estamos perante uma situação em que é pos-

sível difundir informações falsas que, suposta-

mente, são tidas como tendo origem em fontes 
confiáveis: é possível criar novas mensagens em 
nome de outra pessoa em vez de mostrar como 
responsável o verdadeiro remetente, modificar o 
conteúdo de mensagens privadas, e ainda, enviar 
a alguém uma mensagem pública como se esta 
fosse privada.
Mais grave é constatar que estas falhas de se-

gurança já tinham sido identificadas em 2018 e 
comunicadas ao Facebook. Até à data, só uma 
foi corrigida.
Sendo assim, é perfeitamente possível que al-

guém pense que está a trocar mensagens com um 
amigo mas, na realidade, está a receber mensa-
gens de um cibercriminoso. Entre os especialis-
tas há quem acredite que estas falhas possam ser 
mais um veículo utilizado para difundir as fake 
news tão vulgarizadas nos dias de hoje. Será?

WhatSaPP, o que noS eScondeS…
texto: elISAbete mAcIel 

7 diferenÇas

hOriZOntais: 1. Máquina que assopra. 6. Registro escrito que 
relata o que aconteceu numa reunião. 8. Tubos, canos. 9. Pessoa 
que fala demais. 10. Pessoa que nasceu na inglaterrada. 12. Rua 
pequena, viela. 13. Particípio de “apear”. 14. Tipo de vasilha para 
servir bebeidas quentes. 17. “Dedão”, em inglês.19. Peça destina-
da a cobrir a cabeça. 21. Lugar destinado a criação e reprodução 
de animais. 22. ___-riquenho: relativo à Costa Rica. 23. Sinal usado 
em situações de emergências. 24. Transferido, movido. 

vErticais: 1. Tipo de carro de passeio. 2. Que tem poderio; 
energético. 3. Preposição “a” com o artigo “os”. 4. Movimento 
da água entre meios com concentrações diferentes de solutos, 
separados por uma membrana semipermeável. 5. Continente lo-
calizado no Polo Sul. 6. Título de um livro escrito pelo Padre Mar-
celo Rossi. 7. Que tem fama (feminino). 11. Enganar; zombar. 13. 
Elevado, alto (feminino, plural). 15. Pessoa que acredita que não 
há Deus. 16. Pessoa que não trabalha, desocupada. 18. Vozes la-
mentosas de cães e lobos. 20. Estrago, deterioração, danificação. 
22. Estado de receptividade sexual extrema por que passam as 
fêmeas de muitos mamíferos. 

star Wars: O MandalOrianO
Mandaloriano era um gentílico que se referia ao povo do planeta Mandalore. 
Mandalorianos também viviam na lua de Mandalore, Concordia, Kalevala e 
no planeta Concord Dawn. Mandalore tinha um passado guerreiro, mas na 
altura das Guerras Clônicas, os ideiais pacifistas do governo dos Novos Man-
dalorianos prevaleciam, liderados pela Duquesa Satine Kryze. isso levou a 
um conflito com o Olho da Morte, um grupo de Mandalorianos que queriam o 
retorno da cultura guerreira.
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pequenos anúncios
uma esColha Certa | tel.: 514-299-1593

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. 

nora: 450-628-5472

Precisa-se de padeiro com experiência para a 
Padaria lajeunesse. Muito bom salário.

Patricia: 514-814-0362

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

com carta de condução.
514-242-7649

Precisa-se de homem para ajudante para
instalação de alumínio. tel:514-362-1300

empregos

tErrassEMEnt
tErra-nOva

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e 

operador de escavadora com licença 
de condução de classe 1 ou 3. 

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com 
experiência. salário segundo a experiência.

frank: 514-830-8940

infOrME-sE sOBrE Os 
nOssOs PrEÇOs a Partir

dE 40$ POr sEMana

empregos neCrologia
Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza com

experiência, de preferência com referência.
altinO BOtElhO: 514-327-5200

caixeiros, empregados de mesa, empregados de bal-
cão e cortador de “smoke meat”. todos os candida-

tos devem estar disponíveis durante o dia, 
a noite e os fins de semana. Entregar o CV 

ao restaurante 3895 Boul st-laurent 
ou por e-mail jans@schwartzdeli.com.

†

companhia especializada em 
renovações de casa precisa de 

homens com ou sem experiência, 
trabalho durante todo o ano.

514-952-0004

alicE da silva
1934 – 2019

urgEntE
companhia precisa de senhoras para fazer 

limpeza de uma casa a tempo inteiro das 11h 
às 19h todos os dias. deve falar francês ou 

inglês. Muito bom salário.

Elisa: 514-344-0099

Padaria precisa de um padeiro 
ou assistente padeiro a tempo 

inteiro durante a noite.
salário consoante a 

experiência.
514-844-2169

Vende-se

vende-se restaurante português em st-Jean sur 
richelieu todo equipado e todo novo.

60 lugares interiores e 30 lugares exteriores.
tem grelha de carvão para fazer churrasco.

Muito bem situado, perto do hospital
e perto do centro da cidade. 

Podem vir visitar, vale a pena.

david: 438-402-7292
foto da semana

Faleceu em Montreal, no dia 4 de setembro de 2019, 
com 85 anos de idade, a senhora Alice Da Silva, natu-
ral de Caldas da Rainha, esposa do já falecido senhor 
Ezequiel Claúdio. 
Deixa na dor seus filhos/as Fernando, Célia (Crispim), 
Lídia e Tozé (Cristina), suas netos/as Marco, Jessica, 
Vanessa, Kevin, Matthew e Brian, bisnetos Lorenzo, 
cunhados/as sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços funebres:
alfred dallaire | MEMOria
4231, Boul. st-laurent, Montreal, qc
www.memoria.ca  514.277.7778
Eduíno Martins

O funeral teve lugar sábado 7 de setembro de 2019 
às 10h na igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel 
Oeste em Montreal. Foi sepultada no Cemitério Repos 
St-François d’Assise. A família vem por este meio agra-
decer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. Bem haja.

Precisa-se de empregado de balcão a tempo 
parcial durante a semana e fins de semana.

Padaria cOiMBra: 514-844-0223
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 GRUPO ESTE P J V E D GM GS

major league
            soCCer 2019

1-new york City fC 53 28 15 8 5 53 35
2-philadelphia union 51 29 15 6 8 54 42
3-atlanta united 48 28 15 3 10 47 33
4-dC united 42 30 11 9 10 39 38
5-ny red Bulls 41 29 12 5 12 47 44
6-toronto fC 41 29 11 8 10 49 46
7-ne revolution 39 29 10 9 10 42 49
8-impact montréal  37 30 11 4 15 42 56
9-orlando City 35 30 9 8 13 37 41
10-Chicago fire 34 30 8 10 12 44 43
11-Columbus Crew 31 30 8 7 15 33 44
12-fC Cincinnati 18 29 5 3 21 29 72
GRUPO OESTE P J V E D GM GS

1-los angeles fC 63 29 19 6 4 76 32
2-seattle sounders 46 29 13 7 9 46 45
3-minnesota united 45 28 13 6 9 46 37
4-sj earthquakes 44 28 13 5 10 48 43
5-real salt lake 43 28 13 4 11 40 35
6-portland timbers 43 28 13 4 11 45 41
7-fC dallas 43 29 12 7 10 47 38
8-la galaxy 42 28 13 3 12 41 45
9-sporting KC 37 29 10 7 12 42 47
10-Colorado rapids 33 29 9 6 14 47 54
11-houston dynamo 31 28 9 4 15 38 49
12-Vancouver Whitecaps 27 30 6 9 15 30 53

  P J V E D GM GS

1-fC famalicão 10 4 3 1 0 7 3
2-fC porto 9 4 3 0 1 10 2
3-Benfica	 9	 4	 3	 0	 1	 11	 2
4-Boavista 8 4 2 2 0 5 3
5-sporting 7 4 2 1 1 8 6
6-moreirense 7 4 2 1 1 5 3
7-rio ave 6 3 2 0 1 8 4
8-Cd tondela 5 4 1 2 1 4 4
9-santa Clara 5 4 1 2 1 1 2
10-gil Vicente 5 4 1 2 1 3 5
11-marítimo 4 4 1 1 2 5 7
12-portimonense 4 4 1 1 2 3 5
13-sC Braga 4 4 1 1 2 5 8
14-Cd aves 3 4 1 0 3 7 11
15-V. setúbal 3 4 0 3 1 0 4
16-V. guimarães 2 3 0 2 1 2 5
17-Belenenses sad 2 4 0 2 2 0 3
18-p. ferreira 1 4 0 1 3 1 8

  PTS  J V E D GM   GS

4ª Jornada
Moreirense 1-0 Portimonense
Belenenses SAD 0-1 Boavista

CD Aves 2-3 FC Famalicão
Paços de Ferreira 0-1 Marítimo

Sporting 2-3 Rio Ave
Gil Vicente 0-0 V. Setúbal

CD Tondela 0-0 Santa Clara
FC Porto 3-0 V. Guimarães

SC Braga 0-4 Benfica

4ª Jornada
Leixões 2-2 Feirense

FC Porto B 0-0 Casa Pia
Vilafranquense 1-2 Nacional

CD Cova Piedade 2-0 Benfica B
Estoril Praia 3-1 Varzim

CD Mafra 1-0 Académica OAF
uD Oliveirense 0-1 Farense
GD Chaves 2-1 FC Penafiel

Académico de Viseu 1-3 SC Covilhã

5ª Jornada
13/09 V. Setúbal 15:30 SC Braga
14/09 FC Famalicão 11:30 P. Ferreira
  Benfica 14:00 Gil Vicente
  V. Guimarães21:30CD Aves
15/09 Marítimo 11:00 Belenenses SAD
  Santa Clara 11:00 Moreirense
  Rio Ave 11:00 CD Tondela
  Portimonense 13:00 FC Porto
  Boavista 15:00 Sporting

  P J V E D GM GS

5ª Jornada
13/09 Benfica B 14:00 A. de Viseu
14/09 Estoril Praia 6:00 FC Porto B
  Varzim 11:00 CD Cova Piedade
  Feirense 13:15 GD Chaves
  Farense 13:15 Vilafranquense
15/09 Académica OAF 6:15 Nacional
  SC Covilhã 11:00 Leixões
  Casa Pia 13:15 uD Oliveirense
 FC Penafiel 13:15 CD Mafra

1 -sC Covilhã 12 4 4 0 0 8 1
2 -farense 9 4 3 0 1 7 5
3 -gd Chaves 9 4 3 0 1 6 6
4 -nacional 8 4 2 2 0 6 2
5 -Cd mafra 7 4 2 1 1 5 4
6	-FC	Penafiel	 6	 4	 2	 0	 2	 6	 5
7 -Cd Cova piedade 6 4 2 0 2 6 7
8	-Benfica	B	 6	 4	 2	 0	 2	 4	 8
9 -estoril praia 6 4 2 0 2 6 5
10-feirense 5 4 1 2 1 5 4
11-leixões 5 4 1 2 1 6 6
12-académico de Viseu 5 4 1 2 1 3 3
13-fC porto B 5 4 1 2 1 4 4
14-académica oaf 4 4 1 1 2 4 5
15-Vilafranquense 3 4 1 0 3 5 5
16-Varzim 2 4 0 2 2 2 5
17-Casa pia 1 4 0 1 3 2 6
18-ud oliveirense 1 4 0 1 3 1 5

alex morgan volta a atacar

ronaldo: «o dinheiro eSconde tudo»

campeã do mundo pelos estados Uni-
dos vai cruzar-se com o internacional 
português na gala da FIFA.

Alex Morgan, campeã do Mundo pelos Estados 
Unidos, em França, voltou a apontar o dedo a 
Cristiano Ronaldo, sugerindo que o internacio-
nal português recorre à fortuna que tem acumu-
lada para ocultar as acusações de abuso sexual 
que tem sido alvo ao longo da carreira.
A internacional norte-americana deverá cruzar-

-se com Cristiano Ronaldo no decorrer da Gala 
da FIFA que está marcada para 23 de setembro 
em Milão. «Não vou aproximar-me dele de uma 
forma diferente com que faria com qualquer ou-
tra pessoa. As mulheres, hoje em dia, falam e é 
importante escutá-las. Muita gente me pergunta 
quem tem razão nestes casos, mas quando olhas 
para a história de Ronaldo penso que há demasia-

das evidências para encobrir e é o dinheiro que 
esconde tudo», referiu a estrela norte-americana 
numa entrevista à Sports Illustrated.

taça de Portugal: maiS 47 aPuradoS
Para a Segunda eliminatória

A segunda eliminatória da taça de por-
tugal conheceu, este domingo, mais 47 
equipas. Depois dos apuramentos de 

berço, Felgueiras, Sanjoanense, bustelo, Sin-
tra Football, Amora e esperança de lagos no 
sábado, a segunda ronda tem agora 54 clubes 
confirmados, oriundos do Campeonato de 
portuga e dos distritais, que se juntarão aos 
da II liga.
Em falta, fica o Velense-Alcochetense, que se 

joga a 15 de setembro.
todos os resultados:

2019/09/07 Pevidém SC 1-3 Berço SC; 
Câmara de Lobos 0-4 FC Felgueiras 1932;
S. João Ver 0-3 AD Sanjoanense;
Manteigas 1-3 Bustelo
Esp. Lagos 1-0 Lusit. Évora SAD
Sintra Football 1-0 GS Loures
Lusitânia dos Açores 1-2 Amora FC
2019/09/08 Sertanense 1-1(5-3)gp ARC Oleiros
FC Alverca 3-0 Sacavenense
GRAP 2-3 Portomosense
Sintrense 1-0(a.p.) Coruchense
U. Almeirim 2-3 U. Santarém
Eléctrico 0-7 Benf. Castelo Branco
UD Leiria 5-0 FC Crato
São Roque (Açores) 0-1 Torreense
Marinhense 0-0 (1-4)gp CD Fátima
Águias do Moradal 2-4 Vit. Sernache
Aljustrelense 3-2(a.p.) Vasco da Gama Sines
Olhanense 1-0 Armacenenses
ACD Penedo Gordo 2-0 Praia Milfontes
Juventude Évora 2-2(6-7)gp Moncarapachense
Vila Velha de Ródão 0-5 Caldas SC
Louletano 1-0 Ferreiras
Coutada 2-0 Fayal
Real SC 4-1 Estrela Vendas Novas
Oriental 2-0 SC Ideal
Pêro Pinheiro 2-2 (4-2)gp 1º Dezembro
RD Águeda 5-0 CR Ferreira de Aves
Maria da Fonte 3-0 Bragança
União Madeira 1-0 Vila Real
Amarante FC 2-1 Trofense

FC Pedras Rubras 0-3 FC Vizela
CDC Montalegre 1-0 Cerveira
Fafe 3-0 Rebordelo
Merelinense 0-0 (5-4)gp Ponte da Barca
Mirandela 2-0 Atl. Arcos
GD Prado 1-2 Carção
Juv. Pedras Salgadas 3-1 Vila Pouca
Lusitano Vildemoinhos 3-2 Ançã
FC Vilarinho 0-2 AD Oliveirense
Mortágua FC 4-2 Anadia FC
Vila Cortez 0-3 Ginásio Figueirense (C.Rodrigo)
Condeixa-0 (5-4)gp FC Oliv. Hospital
Beira-Mar 6-0 Pampilhosense
AD Porto da Cruz 0-3 AR São Martinho
SC Coimbrões 4-1 SC Régua
Arouca 5-0 Rebordosa AC
Canelas 2010 3-1 Valadares Gaia
SC Espinho 2-0 AD Castro Daire
USC Paredes 0-0 (2-4)gp Lusitânia de Lourosa
Gondomar SC 3-1 Leça FC
SC Praiense 4-0 Fabril Barreiro
Rabo Peixe 1-0 Olímpico Montijo
Fontinhas 1-3 Pinhalnovense
2019/09/15 GD Velense 6H30 Alcochetense

tÉnis: JOãO sOusa cai 20 lugarEs nO ranking atP
João Sousa desceu 20 lugares no ranking ATP, sendo agora número 64 do ranking, após ter sido 
eliminado da ronda inaugural do uS Open. Ainda assim, apesar desta queda em singulares, o te-
nista vimaranense subiu sete posições em pares, passando do número 46 para o 39, benefician-
do neste caso de ter chegado aos quartos de final do torneio americano. Por outro lado, o número 
dois português, Pedro Sousa, subiu dois lugares no ranking, ocupando agora a posição 123. De 
resto, não houve mexidas no topo do ranking, no qual Nadal continua a ser número dois, apesar 
do triunfo em Nova iorque, mantendo-se Djokovic na liderança e Roger Federer em terceiro.
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POrtugal É caMPEãO
EurOPEu dE futEBOl dE Praia
Portugal sagrou-se, este domingo, campeão euro-

peu de futebol de praia, ao vencer a Rússia por 4-2, 
na final da Liga Europeia, realizada na Figueira da 
Foz.
A nação do leste europeu esteve a vencer por 2-0, 

graças aos golos de zemskov e de Makarov, aos 
seis e 11 minutos, respetivamente. Contudo, Portu-
gal deu a volta ao marcador com os tentos de Léo 
Martins (24m), Rui Coimbra (29m), Belchior (32m) e 
Bé Martins (34m).

Os portugueses tornaram-se os primeiros a vencer 
por seis vezes a Liga Europeia. Já tinham arreca-
dado o troféu em 2002, 2007, 2008, 2010 e 2015. A 
equipa das quinas soma agora mais um título que 
Rússia e Espanha: ambas têm cinco.
Numa competição disputada desde 1998, Portugal 

foi já também nove vezes vice-campeão europeu e 
seis vezes terceiro classificado. Só em 2011 não fi-
cou nos quatro primeiros lugares.

JOãO MáriO: «vOltar aO sPOrting nãO Era EstiMulantE Para MiM»
João Mário explicou por que descartou, para já, o regresso ao Sporting, que chegou a ser coloca-
do como possibilidade durante o mercado. «Não queria voltar a Portugal para já. Voltar a casa, ao 
clube onde cresci, onde já conheço os cantos todos, à minha zona de conforto… Neste momento 
não era estimulante para mim», referiu o agora médio do Lokomotiv de Moscovo numa entrevista 
ao jornal O Jogo, onde afirmou querer recuperar o seu lugar no seio da seleção numa temporada 
que vai terminar com mais uma fase final de um Campeonato da Europa.

euro Sub-21: bielorrúSSia 0-2 Portugal

A equipa de rui Jorge dominou 
sempre o jogo, conseguiu criar 
várias oportunidades de golo, 

quer na primeira, quer na segunda 
parte, mas pecava sempre na finali-
zação.
Até aparecer Rafael Leão, rato, a 

antecipar-se a um adversário após um 
passe atrasado, para marcar o golo que apontou 

Portugal aos três pontos e à liderança 
provisória. Mas isso só aconteceu ao 
minuto 68. Até lá, foi ver Portugal a 
atacar, atacar e atacar, e a Bielorrús-
sia a defender. No final, o objetivo foi 
cumprido e a seleção sub-21 sai desta 
jornada dupla com seis pontos e na li-
derança isolada do Grupo 7 de apura-

mento para o Euro2021.

QUAlIFIcAção eUro 2020: lItUâNIA 1-5 portUgAl

SuPer-cr7 volta a marcar
e ‘cheira’ a goleada em vilniuS

cristiano ronaldo viveu uma noite de 
grande alegria na visita de portugal 
a lituânia em jogo referente à fase de 

qualificação para o Euro 2020. 
O craque português inaugurou o marcador, mar-

cou o segundo golo e no terceiro... a dúvida ins-
talou-se. Ronaldo faz o remate, a bola é defendi-
da pelo guarda-redes lituano que, porém, deixa-a 
fugir e empurra-a para dentro da baliza. A UEFA 
dá o golo a Ronaldo, mas, por outro lado, a reali-
zação televisiva, também ela da responsabilida-
de da UEFA, dá... autogolo de Setkus. 
Pelo sim, pelo não, Ronaldo marcou o quarto 

golo da partida aos 76 minutos e fez um hattrick. 
Ou então, um póquer. A dúvida (e a confusão) 
está instalada...
Golo de William Carvalho para fazer mais um 

golo para que Portugal ganhe este jogo 5-1 frente 
a Lituânia.

Muita cerimónia da defesa lituana, aproveitada 
pelo médio português para finalizar na área, com 
um remate de pé direito. Setkus ainda toca na 
bola, mas não evita o golo.
Parabéns a mais um jogo inesquecível de Portu-

gal e uma exibição de Ronaldo perfeito.
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f1: charleS leclerc vence no gP da itália

charles leclerc garan-
tiu a vitória no gran-
de prémio da Itália 

facto este que já não acon-
tecia a muito tempo, pois se 

voltarmos atrás o último piloto a vencer em 
monza pela Ferrari foi Fernando Alonso e já 
lá vão oito anos.
Evidentemente que os milhares de ‘Tifosi’ pre-

sentes à volta do circuito de Monza saltaram de 

alegria com a segunda vitória da Ferrari na tem-
porada, Leclerc ele que largou da pole e foi ata-
cado durante toda a corrida por Lewis Hamilton, 
até ao momento em que este viu os seus pneus 
médios completamente destruídos, perdendo a 
posição para seu companheiro na Mercedes Valt-
teri Bottas, depois de um erro do pentacampeão 
na primeira chicane. Bottas ainda tentou aproxi-
mar-se nas cinco voltas finais, mas não conseguiu 
ameaçar  a liderança de Leclerc, terminando em 
segundo na corrida. Hamilton ainda foi para as 
boxes e trocou para pneus macios, garantindo o 
ponto extra pela volta rápida e a terceira posição 

texto:
HélDer DIAS

no pódio italiano. Sebastian Vettel errou enquanto 
ocupava a quarta posição e voltou de forma inse-
gura para a pista, diminuindo o espaço de Lance 
Stroll que teve a asa traseira do seu Racing Point 
danificada pelo toque do alemão. Daniel Ricciar-
do terminou em quarto lugar, depois de uma cor-
rida impressionante no que foi o melhor final de 
semana da Renault na temporada até agora. De-
pois de um começo complicado na corrida, Ale-
xander Albon terminou pouco mais de um segun-
do atrás de Hulkenberg na sexta posição. Antonio 
Giovinazzi conseguiu o seu melhor resultado na 
Fórmula 1 diante de sua torcida. O italiano foi 
seguido de perto por Lando Norris, da McLaren, 
que completou a zona de pontuação. Sebastian 
Vettel recebeu uma penalidade de ‘drive-through’ 
de 10 segundos pela reentrada perigosa na pista 
e agora recebeu três pontos de penalização, acu-
mulando nove. As proibições de corrida entram 
em vigor quando os pilotos atingem 12 pontos, 
deixando Vettel a apenas uma infração de ser proi-
bido de participar num Grande Prémio. O último 
piloto a receber uma proibição de corrida foi Ro-
main Grosjean, que foi banido do Grande Prémio 

da Itália em 2012, depois de causar um enorme 
acidente na curva 1 da corrida anterior em Spa-
-Francorchamps. 
Quanto a Lance Stroll, Racing Point, o qual ter-

minou em décimo segundo lugar na corrida. Por 
sua vez Lewis Hamilton, disse à Sky Sports “Não 
importa muito o que eu penso sobre essas ações, 
porque já conversámos sobre isso muitas vezes. 
Eu apenas evitei um acidente e nada foi feito. A 
nova geração recebe mais espaço dos comissários 
para se colocar onde eles querem, enquanto a ve-
lha geração realmente não gosta disso”, disse Ha-
milton. Próximo encontro dentro de duas semanas 
no Grande Prémio de Singapura. 
RESULTADOS FINAIS
1-Charles Leclerc (Ferrari) 
2-Valtteri Botas 
3-Lewis Hamilton (Mercedes)
4-Daniel Ricciardo (Renault)
5-Nico Hülkenberg (Renault)

sPOrting: O quE custaraM Os rEfOrÇOs dE varandas
O Sporting liderado por Frederico Varandas investiu 33,2 milhões em reforços até final 
de junho de 2019. Isso mesmo está refletido no Relatório e Contas da sociedade leonina.  
Luciano Vietto foi o jogador mais caro da administração de Varandas, cuja primeira janela 
de negociação foi a de inverno, ou seja, de 1 a 31 de janeiro de 2019. Aliás, os leões 
gastaram bem mais no verão do que no inverno. Até 31 de janeiro, o Sporting investiu 
13,6 milhões, neste verão, sem contar com os negócios para lá de 30 de junho, houve 
um custo total de 19,6.


