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FELIZ ANIVERSÁRIO

FADO NA CASA DO ALENTEJO

Parabéns a você, nesta data querida, muitas 
felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de 
festa, cantam as nossas almas, para o menino 
Eddy Sousa, uma salva de palmas! Tenha tudo 
de bom, do que a vida contém, tenha muita saú-
de, e, amigos também.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Afinal o eleitor não está a dormir
Com a recente maratona de 

eleições que julgo impor-
tantes para todos os por-

tugueses, incluindo aqueles que 
vivem aqui no Canadá, onde se in-
clui também as eleições na Alema-

nha, julgo que uma das lições é que o eleitorado 
em geral não está a dormir, ou seja, tem mantido 
atenção ao que se passa o que por si mesmo já é 
animador.

Começando pelo Canadá, podemos resumir que 
se baralhou para voltar a dar o mesmo. Não sou 
daqueles que se agarra ao custo das eleições, pois 
se não se gastasse agora gastaríamos daqui a dois 
anos se a legislatura fosse até ao fim, ainda que o 
custo das eleições possa chocar, pelo que era um 
custo que cedo ou tarde teríamos. A questão aqui 
é o oportunismo de despoletar as eleições. Estou 
de acordo que vivemos um momento chave, que 
decisões de agora irão marcar o futuro. Mas o elei-
torado respondeu: trabalhem com o mandato que 
vos dei! Melhor e mais clara resposta para todos os 
partidos, e repito todos, não poderia existir.

Na Alemanha, na era pós Angela Merkel que se 
afasta do poder, vamos entrar no jogo de coliga-
ções pois os dois partidos principais estão longe 
de maioria e têm um resultado tão próximo, com 
vantagem inferior a dois pontos percentuais para 
os sociais-democratas do SPD, que várias opções 
de coligação são possíveis para obter a maioria no 
parlamento alemão. Uma coisa parece-me certa, 
não vejo grande alteração do posicionamento da 
Alemanha dentro da União Europeia, ainda que os 
candidatos ainda tenham muito que provar para se 
alçarem à presença e influência que Merkel capi-
talizou ao longo dos últimos anos com as diver-
sas crises que enfrentou. No interior da Alemanha 
continua a manifestar-se uma fratura do eleitorado 
reveladora da necessidade de se chegar a consen-
sos que possibilitem uma condução dos destinos 
do país de forma harmoniosa, com o cuidado de 
evitar deslizes para radicalismos desnecessários 
que poderiam colocar a Europa em crise.

Agora em Portugal... penso que a lição aqui é que 
a arrogância no imediato pode dar satisfação ao 
ego e até alguns pequenos dividendos, mas não re-
sulta a médio e longo prazo. Isso revelou-se com 
a perda de câmaras importantes por parte do PS 
com destaque para Lisboa, onde um dos delfins de 
Costa, proto candidato à sua sucessão, perdeu de 
forma surpreendente para Carlos Moedas. Muito 
mérito para este que, ao contrário de muitos e do 

próprio Rui Rio pensarem que foi vitória do PSD. 
Aqui a pessoa de Carlos Moedas, assim como em 
geral nas autárquicas, é chave do sucesso ou in-
sucesso. Outro exemplo foi Coimbra, que mesmo 
com a promessa descabida, ridícula e desproposi-
tada de uma maternidade por parte do primeiro 
ministro António Costa, foi perdida para o PSD. 
Aliás, o desdobrar de António Costa pelo país em 
promessas, incluindo a de que os dinheiros do 
PRR (Plano de resiliência e recuperação) vindos 
da União Europeia seriam mais bem aproveitados 
se as câmaras fossem socialistas, quase numa alu-
são que ou vocês votam em nós ou dinheiro não 
vos fará proveito, é uma ação que classificaria de 
obscena. Mas a arrogância ferida não se ficou pelo 
PS. No Porto, Rui Moreira voltou a ganhar mas 
sem maioria. Talvez deva refletir no modo arro-
gante que por vezes usa na abordagem a diversos 
temas, e se a confiança do eleitorado se mantém 
nele, há certamente uma nota que este deve levar 
em conta. Rui Rio, que se safa do descalabro prin-
cipalmente pela associação com a vitória de Carlos 
Moedas em Lisboa, poderia ser mais magnânimo 
e evitar a arrogância de discursos como se tivesse 
tido uma vitória estrondosa, de sua exclusiva res-
ponsabilidade. O comportamento agora no res-
caldo das eleições, ou em situações como na Fi-
gueira da Foz onde a verdadeira perseguição feita 
a Santana Lopes, quer gostemos deste ou não, mas 
que foi levada ao extremo de processo em tribu-

nal para evitar a participação de Santana à corri-
da eleitora na Figueira, é uma nódoa resultante de 
despeito arrogante que nos deve levar a franzir o 
sobrolho, e como fica provado por estes exemplos, 
o eleitorado não é cego a estes comportamentos.

Espero que os novos responsáveis autárquicos, de 
presidentes de câmara a presidentes de freguesia 
passando pelos membros de assembleia locais não 
se esqueçam da sua função: servir os cidadãos lo-
cais dentro das competências autárquicas e deixa-
rem de lado a doença da “partidarite” e obsessões 
ideológicas que muitas vezes cegam até os melho-
res elementos no cumprimento dos seus deveres. 
Do eleitorado vem uma nota de esperança, onde 
apesar de ainda haver muita clarificação e tomada 
de consciência por fazer, há um vislumbre que nos 
permite estar esperançosos para o futuro. Contudo 
há que não baixar a guarda; há que estarmos aten-
tos e sermos exigentes, da mesma forma que um 
acionista é exigente com a equipa de gestão da sua 
empresa, devemos ser exigentes com a equipa de 
gestão da res publica.
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SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

"Rumores crescem à medida que caminha"

Vi esta linda citação que faz sentir 
um bocadinho o que se passa no 
jornal e na vida atual em Mon-

treal.
No fim de semana passado o nosso pequeno Raphael 

esteve um bocadinho doente,... mas nada grave, era só 
febre, e mexia um pouco mais do que é normal. E, nes-
ta vida (a)normal, só tossir já é o fim do mundo, na 
nossa família, no trabalho, nas diversas escolas.

Não sabendo o que fazer, e sabendo que, se eu vou 
ao hospital, vou dever ficar mais de 24h a espera para 
nada. 

Então, o fim de semana passa...
Segunda-feira a escola recusou o pequeno e disseram 

para fazer o teste se tem a Covid, ou não, e mesmo isso 
devemos esperar que tudo se regulariza antes que o pe-
queno volta à escola.

Sabendo que é dia do jornal, e a família vem em pri-
meiro, fomos fazer o teste,...

Ainda pior fomos ao Estádio Olímpico,... não há mais 
testes,... fomos ao hospital Maisonneuve,... devemos 
ter  marcação prévia. Fomos ver no telemóvel onde ir 
para fazer testes para crianças... e, parece que isso é o 
bicho de sete cabeças...

Chegamos a outro lugar e disseram que o médico foi 
embora para fazer testes para crianças, e para finalizar 
chegamos ao hospital Hôtel-Dieu no Plateau. 

Finalmente conseguimos passar o teste com quase 
duas horas de espera.

Calculando e recalculando
Isto é só o inicio da nossa aventura a semana passada 

porque, no momento em que temos dúvidas que há 
uma possibilidade de ter a Covid-19... Não podemos 

correr atavés da cidade falar com clientes diretamente, 
então no momento em que tudo isso aconteceu, fecha-
mos o escritório, e de lá, não há outra solução...

Voltar para a casa, e achar uma solução para fazer o 
jornal. O problema que surgiu é a distribuição do jor-
nal. 

As 20h decidimos de finalizar o jornal e publicá-lo 
na internet e ver o que vai se passar. uma edição mais 
completo, com mais informações e fotografias. É claro 
que o jornal pápel é sempre mais valioso e para as pes-
soas de idade, mas hoje em dia, não queremos conta-
minar os 160 lugares onde é distribuído o jornal.

No final, quarta-feira de manhã soubemos que o tes-
te  é negativo e que o nosso pequeno Raphael Nicolau 
Moreira Martins ficou melhor sexta-feira, e pude vol-
tar a escola sem ter problemas. 

Foi mesmo uma semana horrível para nós.
Foi um bem de Deus que fizemos as compras na 

sexta-feira passada, então tinhamos comida suficiente 
para passar esta crise.

São nestes tempo em que somos iguais a todos, que 
seja rico, ou pobre, todos são iguais, e ninguém pode 
fugir desta doença. Tivemos sorte, foi a primeira que 
nós tocou. 

Mas, a próxima, quem sabe... 
Hoje em dia, acho que as crianças são tratados como 

ratos de laboratórios para o nosso país. Todos nós sa-

bemos que esta quarta vaga é mais perigosa e as nossa 
crianças vão lá e muitos apanham esta doença,... 

Desde o início de setembro, já recebemos mais de 14 
mensagens que o nosso filho poderia estar em contac-
to com uma criança que tem a Covid.

Mesmo se todos nós temos a vacina, nada impede a 
contagião da Covid através das escolas, sem esquecer 

que as crianças não tiveram a vacina, e, que, em breve,  
vão ser também vacinados. 

Não sabemos quando,... mas um dia ou outro vai ser 
eles a receber a vacina com uma dose menos forte para 
que eles vão ter uma protecção contra esta doença.

Ao mesmo tempo, tivemos conhecimento que mui-
tos já estavam a espalhar a notícia que eu já estava a 
morrer, que a famíla estavam todos contaminados da 
Covid, e outro já estavam a dizer que o jornal era uma 
história do passado. 

O que não é verdade.
O jornal não está a 100% mas estamos a sobreviver 

pouco a pouco, com o sem salário continuamos a saír 
o jornal e continuamos a servir a comunidade o me-
lhor que podemos. E, se, um dia, a comunidade não 
quer mais A Voz de Portugal, ela ficará para sempre 
um marco importante para a comunidade de Montreal 
para a eternidade.
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

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.

Alteração do mapa eleitoral nos Açores

Num dia bastante chuvoso, 
decorreu com civismo mais 
umas eleições autárquicas 

e após a emoção de uma aguerrida 
campanha eleitoral, tudo volta à normalidade. Os 
ânimos acalmam e a vida prossegue naturalmente e 
agora os novos eleitos com a enorme responsabilida-
de de procurarem dignificar o cargo para que foram 
mandatados, valorizando, desta forma, uma classe 
tão abalada na sua reputação e elevando as especta-
tivas dos eleitores.

O PS/Açores inesperadamente perdeu Câmaras Mu-
nicipais importantes dos Açores, como as cidades da 
Horta e Praia da Vitória, bem como de S. Roque do 
Pico e da Graciosa, deixando de ser o maior Partido 
autárquico, numa reviravolta que ninguém estava à 
espera, merecendo a Coligação PSD/CDS/PPM a con-
fiança dos eleitores açorianos, à frente do maior núme-
ro de autarquias.

Tal como era de esperar, em S. Miguel os atuais presi-
dentes, independentemente da sua cor política, foram 
reconduzidos para mais um mandato, gorando-se as 
espectativas quanto ao que poderia acontecer em Vila 
Franca do Campo ou mesmo na Ribeira Grande, cuja 
campanha aguerrida dos adversários não logrou alte-
rar a situação. 

No Concelho da Ribeira Grande, a votação voltou a 
ser bastante expressiva, com 61% para o PSD e 32% 
para o PS, em que a onda laranja de Alexandre Gau-
dêncio varreu completamente a zona poente do Con-
celho, vencendo nos bastiões socialistas, em freguesias 
importantes como o Pico da Pedra, Calhetas, cujo 
reinado chega ao fim, após de longos anos na mesma 
família, fruto de uma grande campanha eleitoral em 
toda a área.

Nota dominante nestas eleições autárquicas vai para 
a Vila de Rabo de Peixe, em que na Assembleia de Fre-

guesia o PSD voltou a conseguir uma enorme e esma-
gadora maioria, ficando com 70% dos votos expressos 
e o PS com apenas 24%, e ficou composta por 10 elei-
tos para os sociais democratas e apenas 3 eleitos para 
os socialistas, apesar do avultado investimento que o 
candidato pelo PS fez naquela vila, ao ponto de ser o 
único local dos Açores, onde foram promovidas inicia-
tivas inusitadas, tendo em vista mobilizar o eleitorado, 
com artistas de grande renome internacional, mas cujo 
resultado ficou muito aquém da tão aguardada vitória 
eleitoral, traduzindo-se mesmo numa pesada derrota.

O eleitorado daquela Vila voltou a apostar no PSD 

para continuar à frente dos destinos do Concelho e da 
Junta de Freguesia. Contudo, a mobilização de Jaime 
Vieira foi deveras impressionante, conseguindo fazer 
destas eleições uma grande festa popular e continuou a 
ser determinante para o resultado da noite eleitoralpe-
lo que foi festejado de forma efusiva nas ruas, com as 
músicas propositadamente criadas para a campanha e 
que os eleitores cantarolavam de cor e salteado.

Ponta Delgada, a joia da coroa, como lhe chamou 
um dia Mota Amaral, voltou com uma equipa lidera-
da agora por Pedro do Nascimento Cabral a ganhar a 
Câmara Municipal, tendo o povo optado por um can-
didato sereno e prestigiado e que contribuirá para que 
a cidade e o Concelho continue na senda do desenvol-
vimento e motor do progresso dos Açores. 

Por outro lado, tanto no Concelho da Lagoa e Vila 
Franca do Campo, como no da Povoação, o PS ganhou 
ao PSD, mas já não com as percentagens retumbantes 
e até perdeu a Assembleia Municipal da antiga capital 
da ilha, o que demostra que o poder desgasta e é moti-
vo para refletir muito quanto ao rumo a tomar nestes 
concelhos. De realçar a importante vitória do PSD em 
Ponta Garça, um bastião social democrata que estava 
nas mãos de um socialista e que agora o antigo Presi-

dente Rui Amaral voltou a ganhar, com grande garbo.

Os líderes regionais do PSD, José Manuel Bolieiro, 
como Artur Lima do CDS e Paulo Estevão do PPM, 
parceiros da coligação do projeto governamental dos 
Açores, na noite eleitoral foram unânimes em afirmar 
que coligação sai reforçada com estas eleições autár-
quicas e com esta vitória a liderança da Associação de 
Municípios dos Açores sai das mãos do PS e será um 
Presidente da Câmara da coligação a tomar conta dos 
destinos daquele organismo, representativo de todas 
as Câmaras da Região Autónima dos Açores.

Nos Açores, muito se debateu nesta campanha elei-
toral, em termos de propostas para os próximo tem-
pos, e esperamos que a economia corra de feição e que 
a “bazuca” seja suficiente para dinamizar o aparelho 
produtivo e os nossos Concelhos se consigam mais 
qualidade de vida para as populações. 

Todos esperamos que as novas propostas constituam 
um fator de esperança, pois há muitos desafios pela 
frente, que importa encontrar uma solução urgente. 
Passado o período eufórico de campanha, é preciso 
voltar à realidade crua e encarar os números menos 
positivos, agora com energias renovadas, para ultra-
passar ingentes reptos nas áreas do emprego e do de-
senvolvimento social e económico. 
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Rafael Bordalo Pinheiro

Nasceu em Lisboa, na rua da Fé, 
a 21 de Marco de 1846 cedo ma-
nifestou os seus dotes artísticos 

para a caricatura. Contrariando a vontade do pai 
Manuel Maria Bordalo Pinheiro, que o iniciara no 
de senhor e que considerava a caricatura uma arte 
menor, trocou os pincéis pelo lápis e assim atingiu a 
fama internacionalmente como caricaturista Excel-
so e também genial ceramista e decorador.

Para apaziguar à vontade paterna, matriculou-se na 
academia de belas artes, tendo apresentado nas exposi-
ções trabalhos muito bem recebidos pela crítica. Ena-
morado de Portugal rejeitou sempre propostas vanta-
josas de grandes jornal estrangeiros que o disputavam 
para as suas redacções.

Colaborou, no entanto, com varias publicações es-
panholas, francesas e inglesas de destacar à Ilustre de 
London News, à cujas paginas só tinha acesso artistas 
de fama mundial. Com a criação da Lanterna Magica, 
quebrou à monotonia Portuguesa, ligando-se a Guerra 
Junqueiro, Guilherme de Azevedo e Lino de Andrade. 
Em 1870 publica o Calcanhar de Aquiles, álbum de ca-
ricaturas gravadas à água-forte, em que figuravam os 
homens mais notáveis do seu tempo como Alexandre 
Herculano, Júlio César Machado, Bulhão Pato, Manuel 
Pinheiro Chagas, Teixeira de Vasconcelos, Ramalho 
Ortigão, Manuel de Arriaga e outros. Sempre empreen-
dedor cria em 1871 O Binóculo, o primeiro jornal que 
se vendeu dentro dos teatros.

Publica de seguida o mapa de Portugal, que vendeu 

mais de 5000 exemplares no espaço de um mês. Consi-
derando o Brasil um prolongamento dos pais aceitos a 
direcção do jornal O Mosquito no Rio de Janeiro, onde 
a par da mordacidade das suas críticas deixa transpare-
cer a saudade da sua terra. Regressa a Lisboa em 1879 e 
funda à folha humorística António Maria, seguindo-se 
Álbum de Glorias e Pontos nos II, António Maria teve 
um êxito retumbante. O título teve por origem o nome 

do estadista António Maria Fontes Pereira de Melo, 
que foi a maior vítima do seu humor. Em Janeiro de 
1885 decide acabar com o António Maria, e abandonar 
o jornalismo.

Dedica-se então à cerâmica, dando todo o seu esforço 
à fábrica de faianças das Caldas da Rainha. Até Rafael 
Bordalo Pinheiro pegar na fábrica, à loiça das Caldas 
não passava de uma indústria tradicional que vegetava 
ao acaso. Rafael foi uma lufada de ar fresco cheia de 
imaginação e criatividade.

Logo surgiram obras como a famosa jarre Beethoven. 
Caricaturista também no barro, de forma a essas notá-
veis figuras como o sacristão, o pare, o polícia, a ama de 
l'été, à alcoviteira e o genial Zé Povinho. 

Dirigiu a construção do pavilhão português na ex-
posição de Paris de 1889 e as faianças das Caldas cau-
saram tal sensação que os grandes mestres franceses 
pretendiam conhece - lo e félicitá-lo.

O nome de Rafael Bordalo Pinheiro ficara para sem-
pre ligado as Caldas da Rainha, onde existe um museu 
com seu nome. Morreu em 1905.

JORGE MATOS
Pesquisa apresentado,...
Diretor do jornal
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HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

A OCIDENTE NADA DE NOVO

A manhã deste 
sábado, que 
antecede as 

nossas eleições au-
tárquicas, trouxe-me um verdadeiro 
espanto por via do visionamento do 
programa MUNDO SEM MUROS, na 
RTP 3. Um espanto que derivou das 
corretíssimas considerações de Mi-
guel Szimansky em torno das recen-
tes eleições na Rússia. Considerações 
que tiveram tanto de correto, como de 
corajoso e tradutoras de uma revolta 
interior contra uma moda ocidental, 
naturalmente exigida pelo comando 
político norte-americano.

Como teria de dar-se, a esmagadora 
maioria dos nossos jornalistas, analis-
tas e comentadores nunca refere aquela 
fabulosa declaração de Donald Trump 
ao 60 Minutos: se nos Estados Unidos as 
minorias tivessem o direito pleno de vo-
tar, o Partido Republicano nunca mais 
ganharia as eleições. Pois, a esmagadora 
maioria daqueles nossos profissionais 
quase não referiu esta objetiva confissão 
de Donald Trump de que a verdadeira 

e natural democracia não pode ser le-
vada à prática nos Estados Unidos. E se 
Trump até telefonou a certo governador 
estadual no sentido de que se arranjas-
sem uns milhares de votos na sua candi-
datura, tal apenas mereceu um espasmo 
passageiro dos tais nossos profissionais. 
E já nem vale a pena abordar o ataque 
nuclear dos Estados Unidos ao Japão, 
ou a aplicação, pela OTAN – os Estados 
Unidos, portanto – da Estratégia de Ten-
são em cidades europeias, ao tempo da 
Guerra Fria, com muitas dezenas de ví-
timas civis e completamente inocentes, 
etc..

Em contrapartida, os tais profissionais 
não se calam com o que dizem ter tido 
lugar nas recentes eleições russas. De 
modo que Miguel Szimansky não se 
conseguiu conter mais e explodiu, apon-
tando o modo dúplice como é tratado o 
caso russo e a lisura com que situações 
similares (ou piores...) são silenciadas 
pelos queixosos contra Vladimir Putin.

Tenho pena de que Nuno Gonçalo Po-
ças – mero exemplo – não se determine 
a dar à estampa uma nova obra sua so-
bre o caso da eleição autárquica lisboeta, 
em que teve lugar o desaparecimento de 
uma urna de voto em Chelas, caso que 

até foi analisado pela Procuradoria-Ge-
ral da República, ao tempo de José Souto 
de Moura. E quem diz este caso, diz o do 
navio Angoche, ou o dos dinheiros mi-
litares do Ultramar, ou os das agressões 
a Torres Couto e a Helena Sanches Osó-
rio, ou o da morte de Ribeiro dos Santos, 
etc. Foi, pois, com enorme espanto, mas 
também com grande satisfação, que, fi-
nalmente, vi um jornalista português, 
num canal de televisão nosso, salientar 

a duplicidade com que se trata o caso da 
democracia na Rússia, sem que se pes-
taneje, minimamente, a duplicidade oci-
dental em relação aos mil e um outros 
casos onde a democracia e o Estado de 
Direito não passam de meras ideias sem 
conteúdo. Só por esta sua reação íntima 
de verdade, a minha consideração e o 
meu apreço para com Miguel Szimansky 
subiram bem mais que as cotações bol-
sistas.

EXERCÍCIO DE ROBÓTICA REALIZADO EM PORTUGAL ELOGIADO PELA MARINHA DOS EUA
O exercício de robótica que envolveu as marinhas de 17 países da NATO e que se realizou em Portugal foi elogiado por um responsável da marinha 
norte-americana. Neste exercício, os elementos destas 17 marinhas conduziram sistemas não tripulados. Num comunicado, a marinha portuguesa re-
fere que o contra-almirante Lorin Selby, chefe de investigação naval da marinha dos Estados Unidos, considerou o exercício REPMUS (21) um grande 
acontecimento e que incentiva à colaboração entre militares, academia e a indústria. O maior exercício de robótica foi este ano co-organizado pela 
marinha portuguesa, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), pelo Centro da Organização de Ciência e Tecnologia da NATO 
para a Investigação e Experimentação Marítima (NATO STO CMRE) e pela NATO Maritime Unmanned Systems Initiative (NATO MUSI).
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Após eleições e rumo ao OE, Marcelo
reitera: "Crises não fazem sentido"
À saída da Conferência 'Dia Mundial do Tu-

rismo - Retomar o Crescimento', em Coim-
bra, o presidente Marcelo recusou comentar 

resultados das eleições Autárquicas deste domingo, 
lamentando porém que o seu apelo não tenha sur-
tido efeito e que a abstenção tenha sido "linha com 
anterior".

"Eu esperava mais [participação dos portugueses]", 
admitiu, salientando que "o voto é uma arma do povo, 
é um instrumento da democracia".

Sem tecer qualquer comentário sobre resultados, 
Marcelo elogiou a forma como o ato eleitoral correu 
- "de forma muito normal" -, e agradeceu "aos que 
trabalharam", nomeadamente nas mesas de voto, mas 
também aos que concorreram "porque é obra fazer 
uma campanha tão longa e ainda em pandemia, em 
condições difíceis".

Questionado pelos jornalistas sobre se os resultados 
das Autárquicas podem condicionar as negociações 

"os próximos anos são fundamentais".
"Estamos numa legislatura que termina em 2023, e 

estamos a começar aplicar os fundos europeus", pelo 
que, insistiu, "crises políticas nos próximos anos não 
fazem sentido e naquilo que depender do Presidente 
da República o que importa é que haja orçamento para 
o próximo ano e para 2023".

Já quanto a uma discussão sobre a reforma do Es-
tado, e salientando que "não vale a pena escamotear" 
o debate, o presidente considera ser difícil deixar de 
se fazer uma discussão até 2023, salientando que "há 
temas que não podem deixar de ser discutidos", tais 
como "o papel a dimensão do Estado, os vários níveis 
de Estado e o destino da descentralização".

"Não vale a pena escamotear esse debate, qualquer 
que seja a conclusão", asseverou, destacando ainda a 
necessidade de também se refletir sobre o relaciona-
mento do Estado com a sociedade civil, por ser por aí 
"que passa a reforma do Estado".

para o Orçamento do Estado, o chefe de Estado 'pas-
sou a bola' para "os parlamentares", mas salientou que 

Ministro brasileiro defende privatização da Petrobras e Banco do Brasil
Um plano para os próximos 10 anos é continuar 

com as privatizações. Petrobras, Banco do 
Brasil, 'todo mundo' entrando na fila, sendo 

vendido e sendo transformado em dividendos sociais, 
declarou Guedes.

O ministro da Economia falava durante a sua parti-
cipação por videoconferência no encontro "O Brasil 
Quer Mais", organizado pela Câmara de Comércio In-
ternacional.

Após a chegada do atual Governo ao poder, em ja-
neiro de 2019, Paulo Guedes, um economista liberal, 
elaborou uma lista com pouco mais de 100 empresas 
estatais que pretende transferir para o setor privado. No 
entanto, esses planos têm colidido com o pouco interes-
se dos investidores, que foi agravado pela pandemia de 
covid-19, e alguma resistência do Congresso, que tem 
de autorizar a privatização de algumas das empresas. O 
ministro da Economia admitiu hoje que o processo de 
privatização não está acelerado no Governo de Jair Bol-
sonaro, mas destacou que em dois anos e meio foram 
privatizados o equivalente a 240 mil milhões de reais 
(cerca de 38 mil milhões de euros). Apesar de Gue-
des defender agora a privatização da Petrobras, maior 
empresa do Brasil, Jair Bolosnaro chegou a afirmar, na 
campanha eleitoral de 2018, que "não gostaria" de ver a 
petrolífera estatal privatizada. Na ocasião, declarou que 
a medida só seria feita "se não houver solução".

A própria Petrobras tem em curso um ambicioso pla-
no de desinvestimentos, com o qual a petrolífera pre-

tende reajustar o seu tamanho e a sua enorme dívida, 
concentrando-se em atividades mais estratégicas e ren-
táveis, como a exploração de petróleo e gás nas gigan-
tescas reservas que detém em águas muito profundas 
do oceano Atlântico.

Na sua participação no evento organizado pela Câma-
ra de Comércio Internacional, Paulo Guedes afirmou 
ainda que o bloco económico sul-americano Mercosul 
(Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) passa por um 
momento de transformação e sugeriu que, se a Argen-
tina estiver insatisfeita, pode retirar-se da área de livre 
comércio.

O Brasil, que atualmente ocupa a presidência rotativa 

do bloco, defende a redução da tarifa externa comum 
(TEC), ponto que é rejeitado pelos argentinos.

"O Mercosul vai modernizar-se e quem estiver inco-
modado que se retire", afirmou.

"A nossa posição é de avançar. Nós não vamos sair do 
Mercosul, mas nós não aceitaremos o Mercosul como 
ferramenta de ideologia. O Mercosul tem uma proposta 
muito clara: ele tem que nos permitir, ele é uma plata-
forma de integração na economia global. (...) Um dia a 
Argentina falou isso para os outros: 'olha o Mercosul é 
como é e quem não quiser que se retire'. Vamos devol-
ver isso para a Argentina", acrescentou Guedes, citado 
pelo jornal O Globo.

NOVIDADES DA NETFLIX CONTINUAM. REVELADA DATA DE ESTREIA DE 'THE CROWN'
As novidades sobre as novas temporadas de algumas das mais famosas séries da Netflix não param de chegar. A plataforma de streaming acaba 
de revelar a data de estreia daquela que será a penúltima temporada da série que retrata a vida da rainha Isabel II desde os anos de 1940 aos 
tempos modernos, 'The Crown'. Porém, para os mais ansiosos as notícias podem não ser animadoras, a nova temporada de 'The Crown' chega 
apenas em novembro de 2022. Quanto às restantes novidades anunciadas pela Netflix, lembramos que foi revelado o novo trailer de 'Stranger 
Things', bem como de 'Ozark' e foi anunciada a quarta temporada de 'Sex Education'. Também a segunda temporada de Emily in Paris está prestes 
a chegar, a estreia está marcada para o dia 22 de dezembro.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

Cimento, cerâmica,Cimento, cerâmica,
casas de banho,casas de banho,

cozinha, canalizaçãocozinha, canalização
e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Padaria

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias

T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR

Renovações

Restaurante

imobilíaria

Renovações

681 Jarry Este,
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

SUDOKU
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EMPREGOSANEDOTAS
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Salada de polvo com piripíri

INGREDIENTES: 
800 g polvo congelado
2 cebolas
1 malagueta de piripiri
1 folha de louro
1 dente de alho
1 pimento vermelho pequeno
1 pepino pequeno
2 c. sopa salsa
3 c. sopa azeite
1 c. sopa vinagre

PREPARAÇÃO: 
1: Coloque o polvo congelado num tacho, junte uma cebola inteira descascada, 
a malagueta de piripíri, a folha de louro, e o alho e leve a cozer, tapado e em 
brando, cerca de 20 minutos após levantar fervura ou até a cebola estar tenra.
2:Retire o polvo e deixe-o arrefecer.
3: Lave o pimento, limpe-o de sementes e corte-o em pedaços pequenos.
4: Pele o pepino, corte-o ao meio no sentido do comprimento, retire-lhe a maior 
parte das sementes e corte-o em cubos.
5: Corte os tentáculos e a cabeça do polvo em pedaços pequenos, misture com 
os legumes preparados e a salsa picada e regue com o azeite e o vinagre, mis-
turando muito bem.
6: Deixe repousar cerca de meia hora antes de servir.

61 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

6

5

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

61 anos ao 
serviço dos

nossos 
leitores

e clientes

4

9
8

6

Ia um homem a estrear o seu carro novo quando vê um 
trolha de bicicleta ao longe na estrada. Para mostrar ao 
trolha que o seu carro andava muito, acelerou e passou 
por ele a 120 Km hora. Diminuiu a velocidade mais à 
frente quando de repente é ultrapassado pelo trolha tam-
bém a 120 Km hora. Surpreendido, o homem acelera de 
novo e ultrapassa o trolha, desta vez a 140 Km hora, 
mas, de novo é ultrapassado. Não entendendo mais 
nada, o homem pára o carro. Surpresa das surpresas, 
o trolha passa por ele, desta vez de marcha à ré a 140 
Km hora. E continua a passar para trás e para a frente, já 
diminuindo a velocidade até parar à beira do homem do 
carro. Diz então o trolha: - Moço, posso tirar o suspensó-
rio que ficou preso na maçaneta da porta.
Filho para o pai... - Não quero ir à escola hoje pai e tenho 
três razões: 1.- Os meninos não brincam comigo. 2.- Es-
tou cansado da escolinha. 3.- As professoras me gozam. 
Pai para o filho: - Três razões porque deves ir: 1.- Já 
faltaste cinco dias este ano. 2.- Tens 43 anos de idade. 
3.- És o director da escolinha.
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter 
uma ideia do trabalho a fazer 

www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIAEMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de um 
cozinheiro/a com

experiência na grelha.
514-293-8450

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

O Piri Piri está a procura 
de empregados para dois 
restaurantes. Masson e 
Hochelaga grelhadores/

cozinheiros à tempo inteiro
Super bom salário e gorjetas 
bastante interessantes $$$.

Antoine: 514-688-1015

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR 
EM FABRICA DE ALUMINIO DENTRO E FORA

TEL.:514-362-1300

PRECISA-SE DE EMPREGADOS PARA 
UMA CHURRASCARIA PORTUGUÊS

- Assitente cozinheiro
- Lava loiça
- Caixeiro/a e serviço a clientela

Trabalho geral à tempo inteiro ou 
parcial e com ou sem experiência.

514-677-2918
Companhia em paisagismo está a 

procura de empregados com ou sem 
experiência com carta de condução.

514-242-7649

Estamos a procura de uma cai-
xeira com ou sem experiência. 

Para entrar numa equipa dinâmica 
e com boas regalias e um ótimo 

salário.
514 522-5175

A reabertura do Romados
está a porta e precisamos
de empregados para poder

reabrir em grande. Tal como
grelhadores, caixeiras,
assistente cozinheiro.

514 402-4110

EMPREGOSENCONTROS

Senhora quem tem uma boa
idade e bonita está a procura de 

um homem de mais ao menos 75 
anos. Sem problemas

e sem compromissos. Quero
fazer uma boa vida a dois.

514 236-0914

† MANUEL LUIS
1938-2021

Faleceu em Laval, no dia 22 de Setembro de 2021, o 
Sr. Manuel Luis, natural de Porto Formoso, S. Miguel, 
Açores, com a idade de 83 anos.
Deixa na dor sua esposa, Sra. Maria José Botelho 
Laureano, seus filhos Maria (Paul), Paula (Francisco), 
Manuel Jr. (Nathalie) e Zézinha (Alex), Avô do falecido 
Carl, deixa na dor seus outros netos Vanessa (Nicolas), 
Jérémie (Sabrina), Matthiew (Annick), Lissa (Scott), 
Samuel (Cathy), Olivia (Mel) e Carla, suas irmãs Maria 
De Jesus (falecido Arestides), Maria José (falecido 
Francisco) e Conceição (falecido Arturo), sua cunhada 
Ana De Jesus (Falecido José Paiva Luis, seu irmão), 
sobrinhos e sobrinhas assim como outros restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques (514) 595-1500
O funeral terá lugar no dia 02 de Outubro em missa 
de corpo presente, pelas 11 horas, na igreja Missão De 
Nossa Senhora De Fátima em Laval, seguindo depois 
par o cemitério Papineau onde será sepultado em 
cripta.
A família enlutada vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associam na dor. Bem Hajam.
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Carro, que 
significa Sucesso. Amor: Ouça o que o coração 
tem para lhe dizer. Saúde: Poderá pensar em fazer 
uma dieta. Dinheiro: Faça uma análise aos seus 

rendimentos. Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Para que 
se sinta melhor não deve dar tanta importância ao 
seu passado. Saúde: Deve repousar mais horas 

e ter atenção ao que o seu organismo lhe pede. Dinheiro: 
Deve prestar mais atenção à sua vida profissional. 
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Não dê importância 
a boatos que possam pôr em causa o seu 

relacionamento. Saúde: Cuide mais de si e faça uma 
visita ao seu médico de família. Dinheiro: Valorize-se mais 
e confie nas suas capacidades. 
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de 
Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: 
A afeição e o carinho dos seus amigos estão em 

destaque. Saúde: Faça uma dieta equilibrada para que 
não sofra de problemas de colesterol ou cardiovasculares. 
Dinheiro: Será uma fase mais instável, uma vez que 
sentirá algumas dificuldades no cumprimento das suas 
tarefas. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda/ Falha. Amor: Dê a conhecer o seu amor 
ao seu parceiro com demonstrações de afeto. 
Saúde: Deve concentrar-se e ter força de vontade. 

Dinheiro: Irá sentir-se numa situação um pouco difícil, já 
que terá de fazer uma escolha a nível profissional. 
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que 
significa Realização. Amor: Será um momento 
favorável para estar junto da sua família. Saúde: 

Tome atenção às correntes de ar, pode sofrer uma 
constipação. Dinheiro: Pode receber uma nova proposta 
profissional. Aproveite-a! 
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. Amor: Sentir-se-á um pouco 
desligado da vida amorosa. Saúde: A energia tomará 

conta do seu corpo. Aproveite para praticar um desporto 
de que goste. Dinheiro: Poderá vir a receber um incentivo 
financeiro do seu superior, pelo seu empenho e capacidade 
de iniciativa. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que 
significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: 
O amor pode voltar a entrar no seu coração, 

esteja atento. Saúde: Cuide mais de si. Poderá sentir-se 
cansado e sem energia. Dinheiro: Embora esta seja uma 
fase favorável, não arrisque mais do que deve. 
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, 
que significa Ganho. Amor: Procure conversar 
de forma objetiva e calma para que não haja 

desentendimentos que provoquem uma rutura. Saúde: 
Consulte o seu médico. Dinheiro: Tome cuidado com um 
colega de trabalho. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Deve ser mais compreensivo com as atitudes do 
seu parceiro. Saúde: Coma de forma moderada 

e em porções menores, pois pode sentir-se indisposto 
ou com digestões difíceis. Dinheiro: Valorize-se e invista 
mais na sua formação. 
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que 
significa Excentricidade. Amor: Evite magoar a 
pessoa que ama por razões pouco fundamentadas. 

Deve apelar ao diálogo e à compreensão. Saúde: Poderá 
sentir-se melancólico e triste, o que deve combater. 
Dinheiro: Pode sentir dificuldade em ser ouvido pelos 
seus superiores. Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que 
significa Perda de Oportunidades. Amor: Pode 
ser chamado para apoiar alguém que faz parte 

do seu círculo íntimo de amigos. Saúde: Repouse mais 
para evitar que o seu corpo se sinta cansado e com pouca 
energia. Dinheiro: A sua situação financeira encontra-se 
numa fase muito positiva. 
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

DESPORTO

Grande Triunfo em Montreal
Os jovens angolanos de Montreal sagraram-

-se campeões provincial de futebol 11
A equipa mista de futebol sénior masculino 

na diáspora canadiana radicada em Montreal-Québec 
(Canada), liderada pelo técnico Sergio di Capron, con-
sagrou-se campeã provincial de futebol, no pretérito 
dia 25 de Setembro do ano corrente, por ter vencido 
na final, melhor de todos jogos da Liga das Nações de 
Montreal 2021– 2ª edição, diante da sua congénere da 
República do Congo Brazzaville - ARCEQ.

Os jogos da Liga decorreram no estádio Louis Riel 
polidesportivo relvado sintético verde no Distrito 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, onde a equipa de 
Angola precisou apenas de um (1) golo para resolver 
a final. 

Grandes penalidades.
Assistiram ao jogo os amigos e amigas de Angola, de 

Congo, de Haiti e do Quebeque, com destaque a pre-
sença da representante e candidata oficial a cadeira da 
presidência da Câmara de Mercier-Hochelaga, a se-

nhora Karine Boivin-Roy, ladeada, Alba Stella Zuniga 
Ramos, que fizeram um discurso e entregaram o tro-
féu bem merecido aos amantes da bola.

A vitória foi testemunhada pelos dirigentes da Liga 
das Nações de Montreal 2021, Yarga Chatty, Dilanne 
Caffrey, Sergio Di Capron e António Figueira - Papa 
Tony.

LIGUE DES NATIONS MONTRÉAL 2021
28 DE AGOSTO 2021 | 25 DE SETEMBRO 2021

QUATRO (4) EQUIPAS: 
Congo Brazzaville, RDC, Haiti e Angola
MELHOR MARCADOR: 
Nunes RAFAEL FAUSTINO – ANGOLA
MELHOR JOGADOR:
Hérvé TCHANDO– CONGO
MELHOR DEFESA: 
Billy – HAITI
JOGADOR FAIR-PLAY: 
Kabeya CRISTIAN – RDC
De Angola, Doutor Gilberto Faustino Ramos ladea-

do pela sua esposa, transmitiram o seu calor à equipa 
angolana e vibraram para celebrar este grande feito via 
Facebook live.

Assessoria de Comunicação e Imagem – Papa Tony
APOIO: Yarga Bilele e Magasin Variétés Plus 2, CAM
Fondation Papa Tony
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FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 
1. Moradores e comerciantes deste bairro lisboeta estão preo-
cupados com criminalidade à noite (duas palavras juntas). 2. 
Quadril. De cor verde-mar. 3. Too. Pátria de Abraão. Traulito. 
4. Arrependida. Computador Pessoal. 5. Armada Portuguesa. 
Símbolo de miliampere. Aborrir. 6. Um dos maiores grupos 
imobiliários da China. 7. Nome da letra H. Porte. Sufixo (agen-
te). 8. Programa responsável pelo Serviço de Monitorização 
do Meio Marinho. 9. Habitação de madeira das regiões flo-
restais da Rússia, generalizada entre os povos do Norte da 
Europa e da Ásia. Código Internet da Croácia. 10. Luxo (pop.). 
Combate. 11. Prefixo (montanha). Macerou. Visitar.

VERTICAIS: 
1. Não mais! (interj.). Casualidade. 2. Espaço de 12 meses. 
O ponto mais fundo de um rio, lago, etc., onde não se tem 
pé. Érbio (s. q.). 3. Líquido pestilencial que escorre de certas 
úlceras ou abcessos. Insípido (poét.). 4. Rádio (s. q.). Nome 
da letra M. Agência Espacial Europeia. 5. Dar upas (a caval-
gadura). Rubídio (s. q.). 6. Papão. Rapaz pequeno (regional). 
7. Alojamento Local. Ri sem fazer ruído. Prefixo (repetição). 
8. Pedrada (Trás-os-Montes). Cláudia Lucas (...), no podcast 
10.000 horas, desvendou alguns mistérios da poesia. 9. Rio 
afluente da margem direita do Rio Douro. Na moda. Uniform 
Resource Locator. 10. Atarefados. Segundo. 11. «Juras de po-
der nunca são para (...)». Redução de maior.

CRUZADAS

 P J
1-Liverpool 14 6
2-Man. City 13 6
3-Chelsea 13 6
4-Man. United 13 6
5-Everton 13 6
6-B&H Albion 12 5
7-West Ham 11 6
8-Aston Villa 10 6
9-Brentford 9 6
10-Arsenal 9 6
11-Tottenham 9 6
12-Watford 7 6
13-Leicester City 7 6
14-Wolverhampton 6 6
15-Crystal Palace 5 5
16-Southampton 4 6
17-Newcastle 3 6
18-Leeds United 3 6
19-Burnley 2 6
20-Norwich City 0 6

INGLATERRA
PREMIER
LEAGUE

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

 P J
1-Napoli 18 6
2-Milan 16 6
3-Internazionale 14 6
4-Roma 12 6
5-Fiorentina 12 6
6-Lazio 11 6
7-Atalanta 11 6
8-Empoli 9 6
9-Juventus 8 6
10-Bologna 8 6
11-Torino 7 5
12-Udinese 7 6
13-Sassuolo 7 6
14-Hellas Verona 5 6
15-Genoa 5 6
16-Sampdoria 5 6
17-Spezia 4 6
18-Venezia 3 5
19-Cagliari 2 6
20-Salernitana 1 6

 P J
1-Paris SG 24 8
2-Lens 15 8
3-Marseille 14 7
4-Nice 13 7
5-Angers 13 8
6-Lorient 13 8
7-Lyon 12 8
8-Monaco 11 8
9-Lille 11 8
10-Nantes 10 8
11-S. Reims 10 8
12-Strasbourg 10 8
13-Rennes 9 8
14-Montpellier 9 8
15-Clermont 9 8
16-Bordeaux 7 8
17-Troyes 6 8
18-Metz 6 8
19-Brest 4 8
20-Saint-Étienne 3 8

ITÁLIA
SERIE A

FRANÇA
LIGUE 1

GRUPO EAST P J
1-NE Revolution 62 28
2-Nashville SC 45 26
3-New York City FC 39 26
4-Philadelphia Union 38 25
5-Orlando City 38 26
6-DC United 37 26
7-CF Montréal 37 26
8-Atlanta United 36 26
9-Columbus Crew 34 27
10-Inter Miami CF 32 25
11-NY Red Bulls 30 25
12-Chicago Fire 24 27
13-FC Cincinnati 20 25
14-Toronto FC 19 26

MLS
1ªLIGA

 P J
1-Real Madrid 17 7
2-Real Sociedad 16 7
3-Sevilla 14 6
4-Atlético Madrid 14 7
5-Rayo Vallecano 13 7
6-Barcelona 12 6
7-Real Betis 12 7
8-Valencia 11 7
9-Osasuna 11 7
10-Athletic 10 7
11-Villarreal 8 6
12-Mallorca 8 7
13-Espanyol 6 7
14-Cádiz 6 7
15-Elche 6 7
16-Celta de Vigo 4 6
17-Levante 4 7
18-Granada 3 6
19-Alavés 3 6
20-Getafe 0 7

ESPANHA
1ª LIGA

GRUPO WEST P J
1-Seattle Sounders 48 25
2-Sporting KC 46 26
3-Colorado Rapids 45 25
4-Portland Timbers 40 26
5-Real Salt Lake 39 26
6-Minnesota United 37 25
7-LA Galaxy 35 26
8-Los Angeles FC 33 26
9-Vancouver 33 25
10-SJ Earthquakes 33 26
11-FC Dallas 27 27
12-Houston Dynamo 26 27
13-Austin FC 22 26

William Carvalho ganha 'nova vida':
"Rejeitei a saída dele no verão"
Manuel Pellegrini confirmou, esta segunda-

-feira, em conferência de imprensa, que 
'vetou' a saída de William Carvalho (que 

foi associado a diversos clubes, entre eles o Benfica) 
do Real Betis, no desenrolar do passado mercado de 
transferências de verão.

O treinador do emblema andaluz teceu rasgados elo-
gios ao momento de forma que atravessa o internacio-
nal português, que passou de 'riscado' a titular indiscu-
tível no espaço de poucas semanas.

"Há já vários jogos que ele tem vindo a jogar a um 
grande nível. É um jogador muito questionado por-
que, sem bola, não reflete a qualidade que tem ao dia 
de hoje. Passou a ser um jogador muito completo", 
afirmou, em declarações reproduzidas pelo jornal es-
panhol ABC.

"Rejeitei a saída dele no verão. Sabia que ele ia ter es-
paço aqui. A minha obrigação é exigir-lhe, e fico feliz 
por ver que ele está a dar tudo", completou.

Matheus Nunes opta pela seleção
portuguesa: "Foi complicado..."
Matheus Nunes anunciou, esta segunda-fei-

ra, na conferência de imprensa de antevi-
são à partida da segunda jornada da fase 

de grupos da Liga dos Campeões, diante do Borussia 
Dortmund, que optou pela seleção portuguesa em 
detrimento da brasileira.

O jogador do Sporting chegou a ser convocado por 
Tite para os compromissos do escrete, mas viu-se im-

pedido de viajar devido às restrições derivadas da pan-
demia. Agora, ficará à espera da chamada de Fernando 
Santos."Já tomei uma decisão. Falei com ambos e de-
pois de pensar muito cheguei à conclusão de que era 
melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou 
ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo. 
Tomei essa decisão e estou muito feliz", afirmou.

"Foi uma decisão complicada, a mais complicada da 
minha carreira. Cheguei a Portu-
gal com 13 anos e quando recebi 
a chamada do Brasil fiquei muito 
feliz. Entre uma seleção e outra, 
nunca ficaria a perder. Por isso, 
acho que tomei a decisão certa", 
acrescentou.

Já no que diz respeito aos rumores 
que dão conta do interesse de vá-
rios outros clubes na aquisição, en-
tre eles o Everton, Matheus Nunes 
jogou pelo seguro: "Sei que houve 
especulação nos jornais. A possi-
bilidade de jogar na Champions é 
um aliciante muito grande".
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 P J V E D P J V E D GM GSGM GS

1-Atlético Mineiro 46 21 14 4 3 32 13
2-Palmeiras 38 21 12 2 7 33 25
3-Fortaleza 36 22 10 6 6 30 23
4-Flamengo 35 19 11 2 6 36 19
5-Red Bull Bragantino 33 21 8 9 4 32 24
6-Corinthians 33 22 8 9 5 22 19
7-Internacional 32 21 8 8 5 26 22
8-Fluminense 32 22 8 8 6 24 24
9-Athletico Paranaense 30 21 9 3 9 29 26
10-Cuiabá 29 22 6 11 5 23 22
11-Ceará 28 21 6 10 5 20 21
12-Atlético Goianiense 27 21 6 9 6 17 20
13-São Paulo 27 22 6 9 7 18 23
14-Juventude 26 22 6 8 8 21 25
15-América Mineiro 24 22 5 9 8 19 24
16-Santos 24 22 5 9 8 20 28
17-Bahia 23 22 6 5 11 25 35
18-Grêmio 22 20 6 4 10 17 22
19-Sport 17 22 3 8 11 8 19
20-Chapecoense 10 22 1 7 14 17 35

DESPORTO

1-Benfica	 21	 7	 7	 0	 0	 19	 4
2-FC Porto 17 7 5 2 0 16 4
3-Sporting 17 7 5 2 0 11 3
4-Estoril Praia 14 7 4 2 1 10 5
5-SC Braga 12 7 3 3 1 10 6
6-Portimonense 11 7 3 2 2 7 4
7-Boavista 9 7 2 3 2 9 9
8-Paços de Ferreira 9 7 2 3 2 7 9
9-Gil Vicente 8 7 2 2 3 8 8
10-V. Guimarães 7 7 1 4 2 7 6
11-FC Vizela 7 7 1 4 2 6 12
12-Marítimo 6 7 1 3 3 6 9
13-CD Tondela 6 7 2 0 5 10 14
14-Moreirense 6 7 1 3 3 10 16
15-FC Arouca 5 7 1 2 4 7 14
16-Santa Clara 5 7 1 2 4 5 15
17-Belenenses SAD 4 7 0 4 3 5 10
18-FC Famalicão 3 7 0 3 4 7 12

 PTS  J V E D GM   GS

7ª JORNADA

1-Feirense 15 6 5 0 1 11 3
2-Rio Ave 13 6 4 1 1 16 9
3-Benfica B 11 6 3 2 1 12 7
4-FC Penafiel 10 6 3 1 2 4 3
5-CD Mafra 10 6 3 1 2 7 5
6-Casa Pia 10 6 3 1 2 9 6
7-GD Chaves 9 6 2 3 1 12 9
8-SC Covilhã 9 6 2 3 1 6 5
9-FC Porto B 8 6 2 2 2 10 11
10-Leixões 8 6 2 2 2 9 10
11-Trofense 7 6 1 4 1 5 5
12-Académico de Viseu 7 6 2 1 3 10 12
13-Nacional 7 6 2 1 3 8 10
14-Est. Amadora 5 5 1 2 2 7 10
15-Vilafranquense 5 6 1 2 3 4 9
16-Varzim 3 5 0 3 2 5 9
17-Farense 3 6 0 3 3 7 12
18-Académica OAF 2 6 0 2 4 6 13

 PTS  J V E D GM GS

24/09 Sporting 1-0 Marítimo
  Gil Vicente 1-2 FC Porto
25/09 Moreirense 2-1 FC Arouca
  V. Guimarães 1-3 Benfica
  CD Tondela 3-2 Famalicão
26/09 Santa Clara 1-1 SC Braga
  Portimonense 0-0 FC Vizela
27/09 P. Ferreira 2-2 Belenenses
  Boavista 1-1 Estoril Praia

8ª JORNADA
09/10 Farense 6:00 Trofense
10/10 Rio Ave 6:00 Vilafranquense
  SC Covilhã 9:00 Nacional
  CD Mafra 10:30 Casa Pia
  Leixões 11:30 Feirense
  GD Chaves 14:00 FC Penafiel
  E. Amadora 14:30 A. Viseu
27/10 Académica 10:30 FC Porto B
 Varzim 10:30 Benfica B

6ª JORNADA
17/09 SC Covilhã 0-0 FC Penafiel
18/09 Rio Ave 0-4 Feirense
  CD Mafra 0-0 Trofense
19/09 Nacional 1-2 Casa Pia
  Farense 2-2 Benfica B
  GD Chaves 4-2 FC Porto B
20/09 Académica 1-2 Vilafranquense
  Leixões 1-4 A. de Viseu
21/09 Varzim 13:00 Est. Amadora

7ª JORNADA
02/10 E. Amadora 6:00 Leixões
  A. de Viseu 9:00 Académica
03/10 Feirense 6:00 Varzim
  Benfica B 9:00 GD Chaves
  FC Penafiel 9:00 CD Mafra
  FC Porto B 10:30 Rio Ave
  Casa Pia 14:00 SC Covilhã
  Vilafranquense 14:30 Farense
04/10 Trofense 15:15 Nacional

"Já temos mais noção da qualidade da Liga dos Campeões"
Rúben Amorim e Matheus Nunes estiveram, esta 

segunda-feira, em conferência de imprensa para a an-
tevisão ao jogo Sporting ante o Borussia Dortmund, 
agendado para amanhã e referente à 2.ª jornada da fase 
de grupos da Liga dos Campeões. 

RÚBEN AMORIM
Defesas da equipa B: "Acima de tudo temos que ter 

bola e é isso que vamos tentar fazer, principalmente 
no início. Sabemos o espírito dos jogadores do Dort-
mund. São centrais, mas passa mais por ganharem ex-
periência. É um sinal para a equipa B. Eles têm que 
passar por isso: viagem, preparação, treino. Não quer 
dizer que vão entrar amanhã." 

Percurso europeu: "Obviamente que preferia ter ou-
tro percurso europeu. Com o LASK e com o Ajax foi 
mau... Faz parte do percur-
so de treinador. Tenho uma 
carreira curta e tenho de 
passar por estes momentos. 
Sou muito novo e isto vai fa-
zer parte da história. Se Deus 
quiser o próximo jogo será a 
primeira vitória europeia." 

Coates: "É muito impor-
tante para a equipa e para 
o treinador. Não digo que 
não iríamos sofrer aquele 
primeiro golo contra o Ajax 
com ele em campo, mas os 
jogadores iam olhar para ele 
e sentirem-se confiantes. As 
grandes competições preci-
sam de jogadores assim. Es-
tamos felizes por contar com 
ele." 

Vontade de ganhar: "É igual. Tínhamos muita vonta-
de de ganhar ao Ajax, mas o resultado foi mau. Não há 
receio de nada. Têm de competir e jogar. A vontade de 
ganhar é a mesma, mas já temos mais noção da quali-
dade da Liga dos Campeões." 

Rúben Vinagre pouco confiante: "Ele está prepara-
do. Olhamos para o jogo com o Belenenses SAD e toda 
a gente perguntava como é que o Nuno Mendes ainda 
estava cá. Há jogos que deixam marca e isso acentua-se 
quando os jogadores são inexperientes. Tenho muita 
confiança na minha equipa e sei que os jogadores estão 
à espera deste jogo para provar que as coisas podem 
ser diferentes. Acho isso normal e eles sabem o que 
têm a fazer. Vai correr bem."

Notas do jogo com o Ajax: "Não falámos muito nis-
so, porque tínhamos de mudar o chip. Mas depois fa-
lámos e apontámos as falhas. Lembrar o momento do 
3-2, que por um bocadinho do corpo muda o rumo 
do jogo. Sofrer um golo na primeira jogada também 
muda o rumo e a estratégia. Há dias que as coisas vão 
sempre contra aquilo que vamos fazer. É importante 
começar o jogo, segurar o mesmo e partir para a nossa 
estratégia. É preciso estar concentrado, mesmo quan-
do a bola está no guarda-redes." 

Lesão de Pote: "Essa parte é do departamento médi-
co. A lesão não se está a arrastar. Nós estamos a fazer 
aquilo que devemos fazer. Aquilo é um problema que 
já vem do Famalicão. Talvez quando ele teve o primei-
ro toque, deveria ter demorado este tempo todo. O 
Pote é muito importante para nós. O Pote é uma peça 
muito importante do nosso projeto e está demorar o 
tempo que tiver de demorar. Falando de operações, e 
eu que fiz algumas, é sempre a última coisa a fazer. Es-
tamos a dar todos os passes, mas estamos confiantes de 
que ele vai regressar sem qualquer operação." 

Semelhanças entre Ajax e Dortmund: "São equipas 
diferentes e muito talentosas na frente. No Ajax cres-
cem a fazer aquela rotação que nos cria problemas 

na pressão. A grande diferença será a adaptação do 
Sporting e do treinador. São duas equipas muito fortes 
ofensivamente. Como vamos combater isso? A grande 
diferença estará no Sporting e na forma como defen-
demos, como preparamos as jogadas e pressão." 

Haaland continua em dúvida: "Eu durmo sempre 
descansado. As coisas do futebol não me dão noites 
sem dormir, a não ser algumas más exibições e quan-
do os jogadores não dão tudo. A pancada do jogo com 
o Ajax foi tão forte que o foco tem de estar na nossa 
equipa. Não vou olhar se o Haaland joga ou não. Claro 
que ele tem influência na equipa, por conta dos golos, 
e pode até influenciar a forma de jogar do Borussia. Há 
transições para o Haaland, mas isso não muda nada. 
Não vamos mudar consoante o onze do Borussia. Cla-
ro que se o Haaland não jogar, o Borussia perde um 

jogador com muita influência nos jogos e nós sabemos 
bem o que isso custa." 

Muita juventude: "A juventude pode ajudar ou não. 
A estreia já passou. Vamos a jogo. O Borussia tem sido 
muito forte, especialmente em casa. O nosso foco está 
em como melhorar a nossa equipa. O foco está no que 
podemos fazer e melhorar e não na experiência. «"

MATHEUS NUNES 
Falou-se numa possível saída: "Sei que houve es-

peculação nos jornais. A possibilidade de jogar na 
Champions é uma aliciante muito grande." 

Elogiado pelo Dortmund: "Tento não olhar muito 
para isso. O importante aqui não são as individuali-
dades. O Dani tem qualidade, o Tabata tem qualidade 
e o Ugarte também. Qualquer um deles estaria a fazer 
o mesmo trabalho no mesmo lugar. A qualidade do 
Dani está a vista de todos, o Ugarte é mais defensivo e 
o Tabata é mais um dez." 

Decisão difícil: "Foi uma decisão complicada, a mais 
complicada da minha carreira. Cheguei a Portugal 
com 13 anos e quando recebi a chamada do Brasil fi-
quei muito feliz. Entre uma seleção e outra, nunca fica-
ria a perder. Por isso, acho que tomei a decisão certa."

Seleção portuguesa ou brasileira: "Já tomei uma de-
cisão. Falei com ambos e depois de pensar muito che-
guei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção 
portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. A mi-
nha família disse o mesmo. Tomei essa decisão e estou 
muito feliz."

Ansiedade: "O jogo com o Ajax já passou e não pode-
mos duvidar do nosso trabalho. Estamos a tentar fazer 
as coisas e não há nenhum motivo para duvidar de nós 
próprios." 

Preparação: "Sabemos a qualidade do Borussia e da 
nossa. Trabalhámos da mesma forma e vamos jogar da 
mesma forma."
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HÉLDER DIAS
F1-AVP

FASE DE FASE DE 
GRUPOSGRUPOS

GRUPO C P J V E D
1-Ajax 3 1 1 0 0
2-Borussia Dortmund 3 1 1 0 0
3-Besiktas 0 1 0 0 1
4-Sporting 0 1 0 0 1

GRUPO D P J V E D
1-Sheriff 3 1 1 0 0
2-Real Madrid 3 1 1 0 0
3-Internazionale 0 1 0 0 1
4-Shakhtar Donetsk 0 1 0 0 1
GRUPO E P J V E D
1-Bayern München 3 1 1 0 0
2-Benfica 1 1 0 1 0
3-Dynamo Kyiv 1 1 0 1 0
4-Barcelona 0 1 0 0 1
GRUPO F P J V E D
1-Young Boys 3 1 1 0 0
2-Atalanta 1 1 0 1 0
3-Villarreal 1 1 0 1 0
4-Manchester United 0 1 0 0 1
GRUPO G P J V E D
1-Red Bull Salzburg 1 1 0 1 0
2-Sevilla 1 1 0 1 0
3-Wolfsburg 1 1 0 1 0
4-Lille 1 1 0 1 0
GRUPO H P J V E D
1-Juventus 3 1 1 0 0
2-Chelsea 3 1 1 0 0
3-Zenit 0 1 0 0 1
4-Malmö 0 1 0 0 1

F1: Lewis Hamilton Vence na Rússia E Acumula 100 Vitórias

Depois de um interregno de 
quatorze dias cá estamos 
nós de volta a este lindíssi-

mo circuito de Sochi na Rússia para 
a 16ª prova deste Campeonato do Mundo da Fórmu-
la 1.

Um circuito desenhado pelo famoso arquiteto Her-
mann Tilke, inaugurado em setembro de 2014, conta 
com 19 curvas e uma distância de 5,848Km .

Dia mau e uma má estratégia de Lando Norris da 
McLaren ofereceu a Lewis Hamilton a sua 100 (cen-
tésima) vitória na F1, facto este nunca conseguido por 
um outro piloto. Hamilton é o novo líder Mundial de 
Pilotos. A seis voltas do final da corrida, Toto Wolff dis-
se por via rádio a Hamilton "você ainda pode ganhar 
a corrida e... GANHOU". "Estou felicíssimo com esta 
dura vitória e quero também felicitar a minha equipa 
e o Lando pelo extraordinário trabalho feito hoje", dis-
se Hamilton. Max Verstappen da Red Bull que largou 
como lanterna vermelha no pelotão foi efectivamente 
o mais beneficiado pela chuva, apanhou o segundo lu-
gar, e, o espanhol da Ferrari Carlos Sainz a fechar o pó-
dio Ricciardo, Bottas, Alonso Norris Räikkönen, Perez 
e Russell conseguiram chegar ao top dez.

Lance Stroll e Sebastian Vettel os dois companheiros 
de equipa deram um encosto entre ambos batendo 
mesmo o alemão mas sem danos para os dois. Voltas 
rodadas o canadiano Lance Stroll bate no Alpha Tau-
ri de Pierre Gasly estando também este acidente a ser 
investigado pelos comissários. Mas, mais uma vez, 
foram vários pilotos que tiveram imensas dificulda-

des com a chuva. Lando Norris da McLaren foi eleito 
piloto do dia e levou o prémio de consolação como o 
da volta mais rápida . Por incrível que pareça somente 
onze pilotos terminaram a corrida, Vettel, Gasly, Ocon, 
Leclerc, Giovinazzi, Tsunoda e Schumacher não rece-
beram a bandeirada final. Valtteri Bottas da Mercedes 
que trocou de motor, provavelmente para dificultar a 
corrida de Verstappen, subiu rapidamente no pelotão, 
mas o holandês da Red Bull na decima quarta volta su-
perava o finlandês e já era 13. Daniel Ricciardo parou 
na 22ª volta mas a McLaren errou a paragem e Ricciar-
do perdeu três segundos, enquanto Hamilton pulava 
para a segunda posição na corrida. A Ferrari por in-
termédio de Mattia Binotto disse  ter sido uma corrida 
intensa e difícil para a equipa do cavalinho Rampante .

Próximo encontro a 10 de outubro no Grande prémio 
da Turquia.

GRUPO A P J V E D
1-Manchester City 3 1 1 0 0
2-Paris SG 1 1 0 1 0
3-Club Brugge 1 1 0 1 0
4-RB Leipzig 0 1 0 0 1
GRUPO B P J V E D
1-Liverpool 3 1 1 0 0
2-FC Porto 1 1 0 1 0
3-Atlético Madrid 1 1 0 1 0
4-Milan 0 1 0 0 1

FC PORTO   28/09  15:00  LIVERPOOL

BORUSSIA DORTMUND  28/09  15:00  SPORTING

EUROPA LEAGUE GRUPO F
1-Crvena zvezda 3 1 1 0 0
2-Ludogorets Razgrad 1 1 0 1 0
3-Midtjylland 1 1 0 1 0
4-SC Braga 0 1 0 0 1
2021/09/16 Crvena zvezda 2-1 SC Braga
2021/09/30 SC Braga 15:00 Midtjylland
2021/10/21 Ludogorets Razgrad 12:45 SC Braga
2021/11/04 SC Braga 15:00 Ludogorets Razgrad
2021/11/25 Midtjylland 12:45 SC Braga
2021/12/09 SC Braga 15:00 Crvena zvezda
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