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ROMADOS ESTÁ DE VOLTA!

O rei entregou à capitania de 
Angra o grande navegador 
João Vaz Corte Real. Trata-

va-se de lhe pagar os serviços pres-
tados com a descoberta da Terra 
Nova dos Bacalhaus que fizera antes 
de 1474, tendo em conta que aquela 
capitania se encontrava vaga com o 
desaparecimento do primeiro Ca-
pitão de Angra, Jácome de Bruges. 
Navegando à vela parece que Corte 
Real teria sido dos poucos navega-
dores do seu tempo que conseguia 
conhecer as correntes marítimas 
que lhe permitiram navegar para a 
América do Norte e de lá regressar.

News tempo não se conhecia ain-
da à existência de todo o continen-
te americano embora já se tivesse 
chegado à algumas ilhas da América 

JORGE MATOS
Diretor do jornal
Pesquisa sobre os Açores

Os Açores...

Continução ná página 6
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GOVERNO CRIA GRUPO DE TRABALHO PARA 
MELHORAR A COBERTURA DO PROGRAMA 
REGRESSAR NAS REGIÕES AUTÓNOMAS
O Governo decidiu criar um grupo de trabalho para promover a me-
lhoria da cobertura do Programa Regressar nas Regiões Autóno-
mas, em particular do tipo de apoios previstos na Medida de Apoio 
ao Regresso de Emigrantes a Portugal, sem prejuízo da Autonomia 
Regional. Esta medida, que integra o programa Regressar, prevê a 
concessão de apoio financeiro, através do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, I.P. (IEFP), aos emigrantes ou familiares de 
emigrantes que iniciem atividade laboral em Portugal Continental, 
incluindo apoios complementares para comparticipação das despe-
sas inerentes ao seu regresso e do seu agregado familiar. A decisão 
foi acordada ontem na reunião entre a Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, o Secretário de Estado 
Adjunto do Emprego e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, 

os Diretores Regionais das Comunidades dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, respetivamente Rui 
Abreu e José Andrade, e o Diretor Regional da Qualificação Profissional e Emprego dos Açores, Nuno Gomes.
O grupo de trabalho será composto por representantes do IEFP, dos organismos regionais competentes na maté-
ria, pelo diretor executivo do Ponto de Contacto para o Regresso do Emigrante, bem como por representantes do 
Gabinete da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto 
do Trabalho e Formação Profissional e das direções regionais dos Açores e Madeira.

https://www.programaregressar.gov.pt/pt/

CARICATURA DA SEMANA

Para encontrar uma solução aos seus problemas Para encontrar uma solução aos seus problemas 
usando uma visão clara e profundo contactousando uma visão clara e profundo contacto

Gaças ao seu poder, pode ajudá-lo a resol-Gaças ao seu poder, pode ajudá-lo a resol-
ver todos os seus problemas, tais como:ver todos os seus problemas, tais como:

Sorte em todas as áreas, estabilidade no lar matrimonial, 
retorno imediato e definitivo do ente querido, amor, cari-
nho, sucesso nos negócios, exames, desencanto, atração 
de clientes, fracasso sexual, doença de origem desconhe-
cida ou crónica, proteção contra inimigos, fidelidade ab-
soluta no casal. Trabalho sério, resultado 100% garantido.
Sem falsas promessas - discrição garantida, contacto para 
agendamento entre 8h e 21h. viagem e conexão possível

Ligue para o prof. BourdinLigue para o prof. Bourdin

PROFESSORPROFESSOR
BOURDINBOURDIN

GRANDE VIDENTE GRANDE VIDENTE 
E FAMOSO MÉDIUME FAMOSO MÉDIUM

514 452-0412514 452-0412 ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
A Associação Portuguesa do Canadá organiza o seu tradicional jantares da sexta-feira. 
SEXTA-FEIRA 15 DE OUTUBRO DE 2021

 Ementa será um bufete com salada, bacalhau com natas, febras de porco, frango no forno, arroz, 
batatas. N/S: 25$ | S: 22$.
Haverá música para ouvir durante a noite. Para reservas telefonar para Virgilio: 514-709-7868 | 
Carlos: 514-821-8935 | Victor: 514-569-5096

CASA DOS AÇORES DO QUEBQUE
15 DE OUTUBRO DE 2021
Jantar de sexta-feira das 17h às 21h | Sala aberta máximo de 50 pessoas.
Reserva é necessária e passaporte de vaçinação obrigatório.
Sopa de carne, peixe vermelho com batata cozida e salada 15$ ou Carne assada 20$ e so-
bremesa e café 
PARA RESERVAS: 514-388-4129 ou por email casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Enfrentar a realidade

Cavaco Silva causou grande 
celeuma com um artigo pu-
blicado no jornal Expresso 

este sábado intitulado “Empobreci-
mento e silenciamento”. 

Nesse artigo, de forma muito sucin-
ta, responsabiliza os governos socialistas pela “...estag-
nação económica e empobrecimento...”, assim como 
pelo “...silenciamento... na subserviência de parte da 
comunicação social à lógica do governo...” apontando 
que “A aposta socialista no silenciamento do empo-
brecimento relativo do país é uma expressão da perda 
de qualidade da democracia portuguesa...”. Entretanto 
estamos em plena discussão e negociação do orçamen-
to de estado para o próximo ano, em que os parceiros 
do costume já se posicionam para exercer as suas exi-
gências ao governo PS. Bem sei que Cavaco Silva gera 
fortíssimas reações passionais, principalmente da ala 
esquerda política do país. Outros, pura e simplesmen-
te, não simpatizam com o ex-primeiro ministro e ex-
-presidente. Estão na sua liberdade de o fazerem e não 
me deterei aqui a mudar opiniões: não me cabe fazê-
-lo e nem o farei pois como já disse, não sou tentado 
a endeusar pessoas, vivas ou falecidas. Mas, afastan-
do razões emocionais e pessoais que não interessam 
à análise, há algo que devemos ter em atenção pois 
os factos que Cavaco Silva refere no seu artigo estão 
corretos. O empobrecimento do país é evidente e nem 
a desculpa da covid pode servir pois esta é uma crise 
que afeta todos ao mesmo tempo e da mesma forma. 
Aliás, a covid foi e está a ser um excelente exercício 
da Vida para nos mostrar as diferentes abordagens, as 
que funcionam e as que não funcionam, as socieda-
des que estão mais bem preparadas e as que não estão, 
assim como as suas respetivas lideranças. Voltando a 
Portugal e ao artigo de Cavaco Silva, verificamos que 
nos últimos 25 anos, o partido socialista esteve à fren-
te do governo durante 17 anos. Verifica-se também o 
débil crescimento económico português que cada vez 
mais posiciona Portugal perto do último lugar dentro 
da Comunidade Europeia. Países do leste europeu ul-
trapassaram Portugal, e outros mais, pela evolução que 
evidenciam, proximamente também o farão, se não 
houver alterações. A sociedade portuguesa em geral, 
e os partidos de esquerda em particular, mas também 
alguma direita com visão centralista, não percebe que 
o estado apenas tem um recurso: impostos, atuais ou 
futuros (estes últimos sobre a forma de dívida). Por 
esta razão, um estado desmesurado acaba por absor-
ver os recursos do país em detrimento da economia 
real que sustenta esse mesmo estado. É como se ti-
véssemos no corpo um órgão que crescesse de forma 
tão desmesurada que diminuísse a função de outros 
órgãos, como por exemplo os órgãos digestivos, aca-
bando por atrofiá-los e condenando-os a estes e a si 
mesmo à decadência por falta de sustento. Ora, num 
país em que a dívida anda na casa dos 130% do PIB 

anual, ou seja, da riqueza anual produzida no país, não 
se percebe, por exemplo, como ainda há espaço para 
aumentos na função pública, tendo em conta que esta, 
segundo dados oficiais, retomou o mesmo número de 
funcionários públicos antes da troika, ou seja, antes da 
pré-falência que assolou Portugal há cerca de 10 anos. 
Está noticiado que a proposta de orçamento, pela pri-
meira vez, vai chegar os 100 mil milhões de Eur, ou 
seja, praticamente metade da riqueza do país é domi-
nada pelo estado. Qualquer aumento de despesa equi-
vale a mais impostos ou a dívida que é igual a impos-
tos futuros, ou seja, impostos para as gerações futuras. 
Portugal precisa de uma discussão séria, desprovida 
de embaraços ideológicos ou emocionais de qualquer 
ordem para se proceder às necessárias reformas para 
se tornar produtivo e, acima de tudo, competitivo. E os 
media? Percorrendo os diversos meios de comunica-
ção social de Portugal verifica-se, salvo alguns exem-
plos, um completo desinteresse por esta realidade, que 
podemos comparar com a informação que veicula em 
outros media de outros países europeus onde a reali-
dade de Portugal aparece mais bem espelhada. Tem 
dúvidas? É só ir fazendo a pesquisa. Infelizmente isto 
tem se revelado pela descida nos padrões de democra-
cia apurados por diversas entidades internacionais, 
notícia à qual é também dada pouca ou nenhuma im-
portância em terras lusas. 

Em suma, podemos gostar ou não de Cavaco, ser da 
sua cor política ou não, mas de nada adianta atacar 
ou vociferar contra Cavaco, não se pode negar as evi-
dências nem enterrar a cabeça na areia face à estag-

nação económica e anímica que se instala e consolida 
em Portugal. O PS de António José Seguro tinha um 
entendimento diferente do atual PS, principalmente 
pela compreensão da realidade que se vivia na altura, 
da dificuldade de recursos que haviam levado à chega-
da da troika, das más políticas seguidas até então e da 
vocação europeia que Portugal deveria assumir. Entre-
tanto temos um PS de António Costa que se encontra 
instalado no poder na negociação de medidas contra-
ditórias do que é necessário com partidos de extrema 
esquerda que não percebem e consequentemente não 
aceitam a realidade. Do entendimento de António José 
Seguro que, assim como Mário Soares, percebia que 
jamais se poderia coligar, formalmente ou informal-
mente, com partidos desfasados das necessidades do 
país e desarmónicos com o PS, passámos a um gover-
no coligado com parceiros incoerentes com a nature-
za do PS clássico de Mário Soares e com Portugal. O 
resultado está à vista. Os indicadores não enganam e, 
ainda que de forma envergonhada, os residentes em 
Portugal reconhecem na sua maioria que algo vai mal, 
pelas conversas que vou tendo. Infelizmente, a natu-
reza de acomodação dos portugueses vai vencendo... 
mas até quando?

Jorge Correia



4 |   A VOZ DE PORTUGAL | TERÇA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2021CRÓNICA

ANTÓNIO CD JUSTO
cronista de Portugal

INTERPRETAÇÃO DA SEXTA PETIÇÃO: TENTAÇÃO OU PROVA? 

O “PAI NOSSO”

O Pai Nosso é a 
oração básica 
de toda a cris-

tandade; ela foi ensinada 
(Mt 6,9-13; Lk 11,2) por Jesus aos 
seus discípulos. Para Mateus a Ora-
ção do Senhor é uma reza completa 
porque engloba as necessidades hu-
manas e a assistência divina. Com ela 
entra-se numa relação com Deus que 
possibilita ao crente a experiência da 
ressonância entre imanência e trans-
cendência e, se rezada em comunida-
de, possibilita também a ressonância 
intercorporal. O Pai Nosso é comple-
to, porque nos afasta da hipocrisia 
ordinária e apresenta-nos também o 
contexto próprio para a relação com 
Deus, apontando, como condição 
para o orante, o cumprimento da Re-
gra de Ouro, que é a prontidão para 
perdoar ao próximo.

O Pai Nosso tem sete petições dirigi-
das a Deus e une cerca de 2,5 mil mi-
lhões de pessoas na terra, na sua rela-
ção com Deus. Como as plantas olham 
para o sol à procura de vida assim a 
nossa alma levanta o olhar para Deus 
na procura de vida espiritual, realiza-
ção e perfeição. O Sol, Deus, a vida, 
não giram apenas em torno de mim. 
Eu apenas sou um Protagonista da 
peça divina no palco de Deus, onde o 
enredo tem toda a humanidade a atuar, 
numa caminhada universal onde não 
há espectadores.

Na obra da criação, criados como 
humanos, sendo parte da criação, es-
tamos também sujeitos às leis da na-
tureza e como tal estimulados a seguir 
a força dos desejos e instintos (bons 
porque nos conduzem, mas em certos 
pontos sensíveis podem levar-nos à 
tentação) e a viver numa certa dialética 
que pode possibilitar desenvolvimento 
e purificação.

O sexto pedido no Pai Nosso (Mat 
6:13, objecto de reflexão aqui) reza 
assim: “E não nos deixeis cair na ten-
tação„ ou “e não nos exponhas a uma 
prova” (et ne nos inducas in tempta-
tionem: tradução feita do grego: και μη 
εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν). Nas 
traduções poderá haver divergências 
entre a versão da Vulgata Latina e o 
texto grego dos Evangelhos.

Em 2017 o Papa Francisco generali-
zou o debate sobre o problema da exa-
tidão das traduções, esclarecendo que: 
“Deus não nos tenta” (1) e dizendo que 
a frase do Pai Nosso (Mateus 6.13) “e 
não nos deixes cair em tentação” (nou-
tras línguas: “e não nos induzas/condu-
zas à tentação” tinha sido mal traduzi-
da!  Também as correções feitas pelos 
episcopados francófono e italiano (2) 
não satisfazem alguns teólogos porque 

entre outras coisas as novas traduções 
não seriam fiéis à tradução oficial da 
Vulgata: (et ne nos inducas in tempta-
tionem “e não nos leves/induzas para a 
tentação”)!

A questão seria mais complicada se 
partíssemos da Vulgata como fon-
te, mas de facto a fonte donde vem a 
Vulgata é o grego.  De facto, „Não nos 
deixes cair em tentação” significa “não 
permitas que sejamos tentados a ponto 
de cairmos” ou “não nos submetas ao 
teste” porque se levados ao exame das 
tentações, como foi Jesus, sucumbiría-
mos devido à fraqueza da própria fé. 
Por outro lado, o “não nos deixeis cair 
em tentação” aponta para a incapacida-
de de resistir ao mal sem a assistência 
divina. Interessante aqui é, de facto, o 
problema do sermos tentados que, no 
caso, não poderia ser por Deus, mas, 
por outro lado, o que torna totalmente 
viável a interpretação bíblica de Rat-
zinger/Bento XVI (e a exegese e análise 
filológica clássica) que apontam para o 
aspecto de sermos provados por Deus, 
como se depreende do texto grego.

A abordagem ao texto de forma teo-
lógica e o acesso filológico-exegético 
ao texto permitem-nos uma visão mais 
ampla da questão. As diferentes tradu-
ções não apresentam problemas teoló-
gicos em geral, mas apenas especifici-
dades de exegese e filologia.

Segundo exegetas e filólogos na tra-
dução do grego para o latim ou para 
outras línguas, o verbo grego εισφέρω/
isféro pode ser traduzido tanto por 
tentar como por provar ou examinar, 
no sentido de pôr a pessoa à prova, e 
submetê-la a um teste; além disso ain-
da há a questão da tradução do aramai-
co para o grego, mas que não é relevan-
te para aqui.

Atendendo ao facto de as pala-
vras gregas da frase do Pai Nosso (3) 
possibilitarem diferentes significa-
dos: εισενέγκης/eisenénkis do verbo 
εισφέρω/isféro significa ”levar, “tra-
zer”, “entrar”, “guiar” e “conduzir” (sem 
a significação de “deixar” como na 
tradução portuguesa (4): nesse caso te-
ria sido usado o verbo επιτρέπω com 
o significado de deixar, permitir, con-
sentir, instruir, ou o verbo αφίημι no 
sentido de permitir, deixar, enviar) e 
o substantivo πειρασμόν/peirasmos 
que significa tentação,  provação/ teste 
ou exame (este parece ser mais fiel ao 
original grego), temos alternativas de 
tradução a partir do texto de origem 
grega; tais como: “e não nos deixes cair 
em tentação”, “e não nos leves à prova-
ção”, ou simplesmente, “não nos testes”. 
Afirmam os filólogos que Peirasmos 
tanto possibilita ser traduzido por 
“Tentação” (maligna) como por “Pro-
vação” (de Deus). Os diferentes contex-
tos bíblicos (Hermenêutica) apontam 
mais para a ideia de provação: “e não 

nos induzas/conduzas a provas/tenta-
ção”, ou: “e não nos exponhas a uma 
prova” (porque não somos como Jesus 
que resistiu a elas no deserto). Os pe-
ritos linguistas concluem que “As duas 
possibilidades da tradução (Tentação e 
Provação) são legítimas pois “nenhu-
ma tentação nos ocorre sem que Deus 
permita que ocorra”, pois, o mal é a au-
sência de Deus. O esforço, que espera 
da nossa parte, é para nos elevarmos 
em direcção a Deus para ele nos poder 
dar a mão (5). No caso de Abraão e seu 
filho Isaque, Deus põe Abraão à prova 
(Gen 22:1-2), o mesmo se diga no caso 
de Job.

Razinger/Bento XVI, no livro “Jesus 
de Nazaré I”, Capítulo 5, reflecte sobre 
a sexta petição do Pai-nosso, a saber: 
“E não nos conduzas à tentação„, nou-
tras traduções é “E não nos deixeis cair 
em tentação”. Nele Ratzinger arruma 
com aparentes contradições nas tradu-
ções. Passo a citar as suas palavras (6), 
de expressão espiritual-teológica:

“Deus não deixa o homem cair, mas 
testa-o (7) … Para amadurecer, para 
realmente passar, cada vez mais, de 
uma piedade superficial para uma pro-
funda unidade com a vontade de Deus, 
o homem precisa de ser testado. Tal 
como o sumo do mosto de uva fermen-
ta para se tornar vinho nobre, tam-
bém o homem precisa de purificações, 
transformações que são perigosas para 
ele, nas quais pode cair, mas que são, no 
entanto, os meios indispensáveis para 
chegar a si mesmo e a Deus. O amor 
é sempre um processo de purificações, 
renúncias, transformações dolorosas 
de nós próprios e, portanto, um cami-
nho de amadurecimento”. Ao dizermos 
“Não nos conduzas à tentação”, („Não 
nos deixeis cair em tentação”), estamos 
a dizer a Deus: Eu sei que preciso de 
provas para que a minha natureza seja 
pura… “(8).

“Quando Francisco Xavier foi capaz 
de dizer a Deus em oração: Amo-vos, 
não porque tendes céu ou inferno para 
perdoar, mas simplesmente porque 
sois meu Rei e meu Deus, um longo 
caminho de purificação interior tinha 
certamente sido necessário até esta li-
berdade final; um caminho de matu-
ração sobre o qual a tentação, o perigo 
de cair, espreitava, mas ainda assim um 
caminho necessário” … (Em contexto 
cristão tentação é o estímulo a uma ac-
ção imoral – pecado – e este é como a 
sombra que surge onde Deus não bri-
lha).

Ratzinger conclui: “Assim, podemos 
agora interpretar a sexta petição do 
Pai Nosso de uma forma mais concre-
ta. Dizemos a Deus: Eu sei que preciso 
de provações para que a minha natu-
reza se torne pura. Ao ordenares estas 
provas sobre mim, se dás ao mal um 
pouco de espaço livre, como fizeste 

com Job, então por favor lembra-te da 
medida limitada da minha força. Não 
me dês demasiado crédito. Não esta-
beleças limites demasiado amplos nos 
quais eu possa ser tentado, e está perto 
com a tua mão protectora quando ela 
(a prova, o exame, a “tentação”: meu 
parêntesis!) se tornar demasiado para 
mim… Na nossa oração da sexta pe-
tição do Pai Nosso, devemos, por um 
lado, estar dispostos a assumir o fardo 
da provação que nos foi imposta. Por 
outro lado, é o pedido que Deus não 
nos dá mais do que somos capazes de 
carregar; que Ele não nos deixa sair das 
Suas mãos. Fazemos este pedido com 
a certeza confiante que São Paulo nos 
deu: “Deus é fiel; Ele não permitirá que 
sejas tentado para além das tuas forças. 
Ele dar-te-á uma forma de sair da ten-
tação para que possas suportar (1 Cor 
10:13)”.

Joseph Ratzinger-Bento XVI cita ain-
da Cipriano que referiu duas razões 
pelas quais Deus dá um poder limitado 
ao mal e assim “possibilitar o arrepen-
dimento, refrear a nossa arrogância, 
para que possamos experimentar nova-
mente a miséria da nossa fé, esperança 
e amor, e não nos imaginarmos gran-
des por nossa própria vontade” como 
agiam os fariseus que pensavam que 
devido ao seu mérito já não precisa-
vam da graça”. Cipriano não desenvol-
veu o outro tipo de teste ou tentação, 
mas de não esquecer é o facto de Deus 
colocar um “fardo particularmente pe-
sado de tentação sobre aqueles que lhe 
são especialmente próximos” (por ex.: 
Therese de Lisieux).

Ratzinger centra as suas atenções no 
núcleo do cristianismo e quem o lê tem 
a sensação de estar ao mesmo tempo 
com um sábio e com um santo. Como 
ele diz, a relação com Deus torna os se-
res humanos, humanos. E como “Deus 
é amor, torna-se ociosa a tentativa de o 
rodear de argumentos e tentar agarrá-
-lo”. De facto o homem é demasiado 
pequeno para conseguir tal e emara-
nha-se em si mesmo ao tenar reduzir 
o acesso a Deus apenas com factores de 
causalidade.

De facto, a luz da verdade, a graça e 
a iluminação da razão são os luzeiros 
necessários para avançarmos e nos de-
senvolvermos.

Deus sabe que estamos sujeitos às leis 
do mundo que ele criou e para as su-
perarmos precisamos da sua assistên-
cia. As resistências a elas pressupõem 
esforço e o apoio especial divino que é 
pedido por quem tem a consciência da 
sua pequenez e da grandeza divina; de 
facto, no mundo real, sem resistência 
não há desenvolvimento.
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O restaurante Romados rea-
briu oficialmente no dia 1 
de outubro, após um hiato 

de meses e um anúncio do fecho du-
rante a pandemia deixou os fãs que 
adoram os sabores do Romados na 
pergunta: Onde vamos agora?

Mas o restaurante que está situado 
na esquina da Rachel e Bullion, em 
Montreal, abriu as suas portas para o 
público no dia 1 de outubro, com no-
vos proprietários no comando.

O novo proprietário George Karagla-
nis disse que a equipe treinou durante 
toda a semana e fez uma pré-inaugu-
ração. Ele confirma que no dia 1 de 
outubro foi o dia oficial de abertura e 
diz que já está a ver uma resposta po-

sitiva dos seus clientes.
Karaglanis, que dirige a churrasca-

ria com sua esposa Vicki Eliopoulos, 
disse anteriormente a que à parte dos 
novos proprietário: “Nada vai mudar. 
Tudo continua igual”.

É uma promessa que eles disseram 
que poderiam cumprir porque con-
seguiram trazer de volta vários dos 
ex-funcionários do restaurante, in-
cluindo o chef confeiteiro. Na verda-

Romados está de volta!
de, o próprio Karaglanis administrou 
o local durante três anos, até ao seu 
último dia de operação em dezembro 
de 2020.

Fernando Machado, fundador da Ro-
mados, abriu o restaurante familiar, 
que inicialmente vendia mais padaria 

do que churrascaria, em 1994. Ele foi 
sucedido pelo seu filho Manny Ma-
chado, que em junho passado anun-
ciou que fecharia definitivamente por 
meio de um comentário publicado na 
Página do Facebook do restaurante.

Então, em uma reviravolta inespera-
da, Karaglanis e Eliopoulos disseram 
que em agosto eles decidiram de com-
prar o nome e reabrir a padaria/res-
taurante que muitos adoram o sabor 

grelhado do frango e seus pastéis de 
nata. 

Desde então, eles lançaram um novo 
site www.romados.co, criaram uma 
nova página alternativa no Facebook 
e uma conta no Instagram, e deram ao 
antigo espaço um "refacing" - tudo o 
que resta agora é esperar para ver se 
os seus clientes vão voltar a saborear 
o frango que fez o nome de frango à 
portuguesa.
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Os Açores e os descobrimentos Marítimos
centrais e a certos pontos do litoral brasileiro. João 
Vaz Corte Real tinha três filhos que ficaram também 
na história do Mundo. Na verdade, Gaspar que não 
era o primogénito e portanto não tinha esperança de 
herdar à capitania de seu pai o que veio à caber à Vas-
co, lançou-se também nas descobertas tendo chega-
do à encontrar à Terra Verde, também na América do 
Norte, assim lhe tendo chamado pelos imensos ver-
des da vegetarão local. Regressou à Lisboa com essa 
nova em 1500 e o Rei permitiu que voltasse à essa ter-
ra que os mapas de então passaram a descrever como 
a Terra dos Corte Reais simplesmente Gaspar nunca 
mais voltou dessa segunda ida. Seu irmão Miguel teve 
então autorização de D. Manuel 1 para ir procura-lo 
com três navios. Também Miguel nunca mais voltou, 

pois dele todos os outros tinha que vir pelos Açores 
na torna viagem. Vasco da Gama com seu irmão Pau-
lo muito doente, aportou à então Vila de Angra onde 
confiou este aos cuidados dos franciscanos em cujo 
convento ficou abrigado e veio a morrer, perante à 
cruciante dor do seu imortal e inconsolável irmão. 
Por última vontade do moribundo foi o seu corpo se-
pultado em campa rasa no convento de S. Francisco.

O almirante das Indias no regresso da mais gloriosa 
viagem que o genero humano cometeu sobre o mar, 
chorou amargamente à morte do seu irmao bem 
amado, deixando o seu corpo naquela Igreja conven-
tual, em lugar que a nossa imperdoavel incuria dei-
xou esquecer.

Continução da página 1 dizendo alguns que foi morto pelos índios e outros 
que se tornou rei deles. Vasco quis ainda procurar 
seus irmãos mas o rei de Portugal não autorizou tal 
viagem. João Fernandes Labrador também e tercei-
rense que entra na Historia Universal pelo descobri-
mento da terra que tem o seu nome. Pouco se co-
nhece dele, apenas que se dedicava à navegação das 
descobertas e que terá lá chegado na companhia dos 
escudeiros açorianos da ilha Terceira, João e Francis-
co Fernandes e João Gonçalves. E interessante notar 
que ele e Pedro de Barcelos andaram em 1492, por 
ordem de D. João l l nestas navegações.

Um dos mais tristes episódios da navegação maríti-
ma mundial aconteceu na Terceira, no ano de 1499. 
Devido aos ventos e as correntes, a armada da Índia 
comandada pelo gran-Capitao Vasco da Gama e de-
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HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

PUBLICIDADE

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. Octópode. Bocado de pano velho. 2. Na moda. No caso 
de. Comissão Europeia. 3. Negou que Facebook coloque 
os lucros à frente da segurança. 4. Muitíssimo, intensa-
mente. Dá a forma de pua. 5. Planisfério. 6. «De» + «a». 
Pau comprido e forte. 7. Banda Desenhada. Despreza. 8. 
Cada uma das varas a que se atrela o cavalo, nos veícu-
los. Sétima nota musical. 9. Fernando (...), relator da co-
missão parlamentar de inquérito (CPI). 10. História longa. 
«Não há pior ribeira de (...) que a de ao pé da porta». 11. 
Abranges. Raiva. 
VERTICAIS: 
1. Décima sexta letra do alfabeto grego. Amiga de dar. 2. 
Juro de onze por cento. Prefixo (afastamento). 3. Alguma. 
Quis ser “Braguil” e os brasileiros disseram presente. 4. Da 
voz ou a ela referente. Causar raiva. 5. Capital da Ucrânia. 
Los Angeles. 6. Dividir (as terras) em sesmarias. Socieda-
de Portuguesa de Autores (sigla). 7. Sofrer de. Saliências 
angulosas. 8. Bário (s. q.). Diga-se de passagem. 9. Man-
jar delicado. Nome da letra grega correspondente ao X. 10. 
Grande ave galinácea. Cristóvão de (...), escritor açoriano, 
é considerado uma referência da literatura (1940-2021). 
11. Ferro curvo para abrir fechaduras. Reza.

CRUZADAS

Coisas do Corisco

O Novo Holocausto
Na edição deste domingo recente, 

certo jornal deu à estampa o texto O 
HOLOCAUSTO ESCONDIDO, do 
nosso concidadão José Mendes. Um 

texto deveras interessante, oportuno e certeiro, e que 
aborda o recente crime gigantesco por parte de padres 
e leigos católicos em França, ao longo de sete décadas, 
e que vitimou cerca de 300 000 crianças por via de prá-
ticas pedófilas. Francisco, chamou-a de vergonha, e 
pediu perdão por tais crimes horrendos.

José Mendes, logo ao início do seu texto, escreve que 
o abuso de menores é uma bomba-relógio que ameaça 
fazer implodir toda a Igreja Católica. Mas não tem ra-
zão, porque o que já se conhece de quase toda a parte 
do mundo seria suficiente para que a correspondente 
explosão tivesse já tido lugar. A verdade conhecida é 
que os católicos continuam a alinhar com uma ins-
tituição que sempre consentiu, e mesmo abafou, tais 
casos. Cada um precisa do seu Deus e pouco liga ao 
resto. O caso das vacinas mostra isto mesmo, para já 
não referir a corrida para o abismo ao redor da des-
truição da estrutura climática da Terra, ou em face da 
contemporização, incluindo da Igreja Católica Roma-
na, perante o crescimento imparável do fosso entre 
pobres e bilionários. Todo o combate da Igreja se salda 
em simples palavras de oportunidade.

Como seria de esperar, em Portugal continua vivo o 
quadro cultural que permitiu a vida, por quase meio 
século, do regime constitucional da II República. Uma 
realidade que nos singulariza no mundo, e tudo, sem-
pre, na melhor das calmas. O que nos permite colocar 
esta pergunta: por onde andam, nestes tempos, real-
mente perigosos, os tais católicos progressistas...?

Este facto cultural está registado na explicação re-
cente de certo de um ex-coordenador da Polícia Judi-
ciária, que acusa o clero de ter travado investigações a 
potenciais abusos de padres. Um tema sobre que o Pre-
sidente Marcelo Rebelo de Sousa não pede agora que 
se investigue até ao fim, doa a quem doer. Neste caso, 
o problema é já da Justiça e há que ter em conta a se-
paração dos poderes. O erro do académico José Men-
des está em não ter ainda descoberto o que eu mesmo 
escrevi há muito sobre o modo português de estar na 
vida: não viu, não ouviu, não sabe, não pensa, obedece. 
José Mendes, que não deverá ser já um rapazote, ainda 
acredita no capaz funcionamento das instituições!

Por fim, aquelas palavras de ontem de Luís Marques 
Mendes: um extraordinário elogio para o tal nosso 
bispo auxiliar!! E logo um pouco à frente, na SIC No-
tícias, Ana Gomes pouco falou do tema, deixando o 
seu tratamento para o próximo domingo. Foi o meu 
momento da gargalhada. Portanto, José Mendes, mais 
palavras para quê?! Pois, não são artistas políticos por-
tugueses?!!

Várias vezes vou passear de 
mota mais a conversada pró 
norte de Montreal, mais pre-

cisamente Saint Sauveur, e um lugar que gosto imen-
so, tanto de passear na "Village".

Como a viagem que faço no Verão varias vezes na 
mota através das lindas estradas secundarias que são 
a327 e a 329. Sábado fui ate lá com amigos "motards" 
para ver o festival das cores. A natureza mais que nin-
guém consegue nos surpreender de uma maneira úni-
ca e linda, aqueles caminhos nesta altura do ano não 
existem palavras para descrever as belezas que curva 
após curva vamos descobrindo. Dizia que fui de mota 
com outros motards entre eles um Belga, um moto-
queiro com 73 anos esperto e vivo que nem uma ba-
rata.

Ele notou que o meu francês vinha com um sotaque, 
ele próprio disse que quando fala dizem que ele e fran-
cês de Paris, claro que ele não gosta mas aceita. 

Nós, Açorianos também temos um sotaque, que as 
vezes alguns amigos do rectângulo português fazem 
uma mascarada de si próprios tentando imitar o nosso 

falar. O contrário também fica feio, um Açoriano es-
forçar para falar continental. 

Claro que há excepções, que são os artistas que numa 
comedia vao imitar um sujeto. Eu sou muito orgulho-
so de ainda a três semanas entrar num restaurante na 
nossa linda Lisboa e alguém dizer ola você é Corea-
no, mesmo se já estou em Montreal a quarenta anos, o 
nosso amigo motard também está cá ao mesmo tempo 
e continua a falar com o seu sotaque Belga.

"Um sábio disse... defenda-se com um sorriso... ataque 
com o silêncio e vença com a indiferença...", Marcelino 
Ramos.

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal
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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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2

EMPREGOSANEDOTAS

5

2

4

4

3

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Carrilhos dos Açores

INGREDIENTES: 
500g Farinha de Milho; 500g 
Farinha de Trigo; 500g Açúcar;
1 colher de banha; 1 colher de 
sopa de fermento; 1 colher de 
chá de bicarbonato de sódio;
1 colher de chá de sal; 1 limão;
6 ovos; 200g Manteiga de Vaca 
(em alternativa Banha de Por-
co).

PREPARAÇÃO: 
Numa batedeira ou recipiente junte o açúcar, a manteiga (opcionalmente pode 
derreter um pouco), colher de banha e bata durante um minuto;
Adicione os ovos e continue a bater.
Junte agora as farinhas, bicarbonato de sódio e o fermento e mecha bem.
Adicione a farinha à mistura previamente batida. Envolva tudo muito bem até 
ficarem todos os ingredientes juntos.
Com a massa, e com recurso a acessório para dispor a massa, preferencialmente 
com possibilidade de estrela, disponha os carrilhos num tabuleiro.
Leve ao forno, a 180ºC até ficarem cozidos / dourados.
Depois de cozidos, deixe arrefecer e guarde-os em frascos ou recipiente fechado.

7

8

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

7

7
2

5

8

– João: tenho uma boa noticia e outra má… 
Primeiro a boa!! 
– Passei a todas as cadeiras na universidade!!
Parabéns, filho, qual é a má? 
– Era Mentira
– Noticia de ultima hora: Paulo Portas têm um filho com 
Soraia Chaves. 
Nome do filho?
– Portas Chaves
Qual é primeira coisa que tu fazes ao acordar?
Abrires os olhos
– Doutor, como é que eu faço para emagrecer?
– Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a 
direita e da direita para a esquerda.
– Quantas vezes, doutor?
– Todas as vezes que lhe oferecerem comida.

61 anos ao serviço
dos nossos leitores

e clientes

Como se diz top-less em chinês?
Xem-chu-tian.
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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

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de um  cozinheiro/a
com experiência  na grelha.

514-293-8450

JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

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

TEL.:514-362-1300

ENCONTROS

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 dinâmi-
ca e com boas regalias 

e um ótimo salário.
514 522-5175

Precisa-se de empregados para 
servir os nossos clientes. Tal 

como grelhadores, caixeiras, as-
sistente cozinheiro.

514 402-4110

Procura-se uma governanta a tempo inteiro e declara-
da. Disposto a pagar muito bem pela candidata certa.

LIGUE PARA FAIGY
514-312-0453 X101

2 paisagistas / tirar a neve
1 pintor
1 Mecânico Júnior ou Mecânico de Maquinaria Pesada
1 Técnico de Infraestrutura
1 Eletricista Aprendiz 1 ou 2 
   (para Departamento de Proteção contra Incêndio)
1 trabalhador de limpeza / manutenção

Todos estes empregos são de tempo 
inteiro, o salário deve ser discutido. 

CONTACTAR
NELSON CORREIA

514-566-6496 
PARA MAIS INFORMAÇÕES

Senhora quem tem uma boa ida-
de está a procura de um homem 
de mais ao menos 75 anos que 
está cansada de ficar sozinha, 
gostaria de fazer um vida a dois. 
Sou boa cozinheira e que tem as 
duas vacinas. Quer homem sem 
problemas e sem compromissos. 

514-452-7824

Surpresas
 

Amei-te um dia com amor supremo,
Supremo amor que me invadiu-me o ser

Para mim eras tudo 
de bom que existia na vida

Eras o meu consolo e o meu prazer.
 

Como a vida nos traz tantas surpresas
Que algumas nos deixa até surpreendidos.

Como te amar tanto com amor sincero
E sem perceber ficar esquecido.

 
Foi uma experiência que a vida me deu

 e agradeço a ela por amar ter aprendido,
pois o amor é uma faca de dois gumes

Às vezes nos dá tantas alegrias
E outras vezes nos fere sorrindo.

Vivaldo Terres

POESIA DA SEMANA
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CARNEIRO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamen-
tos positivos, a vida exige de cada um a tarefa de 
lutar e vencer. Saúde: Não terá que se preocupar a 

este nível, está em boa forma. Dinheiro: Terá algumas dificul-
dades para cumprir prazos.
Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta da Semana: Rainha de Espadas, 
que significa Melancolia, Separação. Amor: Pode 
chegar à conclusão que um relacionamento amoro-
so em desgaste há muito terminou. Saúde: Tendên-

cia para dores musculares.Dinheiro: Possibilidade de fazer 
bons negócios. Avance com prudência.
Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua famí-
lia necessita que lhe dê mais atenção. Dê a mão a 

quem dela precisa. Uma palavra de consolo será sempre 
bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus 
ossos. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido. 
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de 
Copas que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pe-
quenos desentendimentos poderão deixá-lo muito 

magoado. Veja sempre os desafios como uma oportunidade 
para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se 
de esforços desadequados. Dinheiro: Torna-se urgente uma 
mudança de atitude. Seja mais ativo.
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta da Semana: Valete de Paus, que sig-
nifica Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Pode ter 
notícias de alguém especial. Lembre-se que na vida 

não há impossíveis, apenas objetivos mais difíceis de alcan-
çar! Saúde: Cuidado com os rins, beba mais água. Dinhei-
ro: Poderão surgir boas oportunidades neste campo, não as 
deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta da Semana: Rainha de Paus, que 
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou 
Fria. Amor: Domine a sua agitação, permaneça se-

reno e verá que tudo corre bem! Saúde: Sentir-se-á em boa 
forma. Dinheiro: Surgirão novos projetos que lhe permitirão 
obter mais segurança. 
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta da Semana: 5 de Copas, que sig-
nifica Derrota. Amor: Lute pela sua felicidade, não se 
deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsá-

vel pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer algum tipo de 
desporto. Dinheiro: Maré pouco favorável para investimen-
tos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta da Semana: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: 
Vai arrebatar corações, estará com um grande poder 

de sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça a Deus 
por ela! Saúde: Estará em boa forma. Dinheiro: Pode agora 
comprar aquele objeto que há tanto deseja. 
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, 
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Procure ser 
mais seletivo nas suas amizades. Se escutar o seu 

coração e agir de acordo com a sua intuição será mais feliz! 
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Beba chá de 
cascas de romã. Dinheiro: Tenha algum cuidado com as pes-
soas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá 
sair prejudicado. Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: 7 de Ouros, que 
significa Trabalho. Amor: Não diga nada antes de 
pensar bem naquilo que vai dizer, pois a impulsivida-
de joga contra si. 

Saúde: Cuide melhor dos seus pés. 
Dinheiro: Não deixe que outros tomem decisões ou falem 
por si, imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta da Semana: O Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Não deixe que terceiros se introme-
tam na sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calú-

nias e intrigas! 
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, não negligencie sin-
tomas de mal-estar. 
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta da Semana: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Não se preci-
pite numa decisão importante. Analise todos os fac-
tos e pense friamente. As decisões precipitadas não 

lhe serão favoráveis. Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva 
para que elas surtam o efeito que deseja. 
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

CRÓNICA

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.

Rescaldo das eleições no Canadá

Acompanho com alguma 
atenção a vida política no 
Canadá, pelas minhas li-

gações afetivas a este país, pelo que 
aguardei com espectativa o resultado das eleições 
gerais antecipadas no Canadá, porquanto estava 
em causa a pretensão de Justin Trudeau em obter a 
maioria absoluta no Parlamento Federal. 

O dia da portugalidade no Canadá ficou marcado pe-
las vitórias dos influentes luso-canadianos candidatos 
pelo Partido Liberal, de Peter Fonseca, em Ontário e de 
Alexandra Mendes, no Quebeque, que ganharam mais 
um mandato para representar os respetivos distritos 
na Câmara dos Comuns em Otava. Continua assim a 
voz da comunidade portuguesa presente no Parlamen-
to Federal, significando ao mesmo tempo a manuten-
ção da influência dos emigrantes portugueses, tendo, 
felizmente, o apelo ao voto dos nossos compatriotas 
resultado, pelo menos para estes dois recandidatos.

Saudamos Alexandra Mendes, luso-canadiana que 
foi eleita em 2015 no distrito eleitoral de Brossard-
-Saint-Lambert com 28.819 mil votos (50,3%) para 
um segundo mandato, depois de, entre 2008 a 2011 ter 
representado o distrito de Brossard-La Prairie estava 
muito confiante quanto à reeleição pela receção dos 
eleitores no porta a porta, pelas atividades realizadas e 
pela sua participação positiva nos debates. Nestas elei-
ções conseguiu obteve 54% dos votos.

Esta Deputada Federal entende que o próximo go-

verno canadiano deverá dar prioridade às questões 
relativas às mudanças climáticas e à proteção do meio 
ambiente, bem como aos temas relacionados com a 
imigração que constituem matéria que preocupa os 
seus eleitores.

Eleita por um terceiro mandato consecutivo foi de 
novo eleita, ao bater todos os seus adversários, desta 
vez com uma esmagadora maioria de 54 porcento, ma-
nifestando a ambição de discutir o lugar de Presidente 
do Parlamento.

Por seu lado, o prestigiado político Peter Fonseca, 
antigo atleta olímpico, que representou o Canadá nos 
Jogos Olímpicos de Atlanta (Estados Unidos), foi elei-
to em 2015 com 28.105 mil votos (54,2%) pelo distri-
to eleitoral de Mississauga East - Cooksville (Grande 
Área de Toronto), em 2011 tinha sido derrotado pela 
diferença de 670 votos (um por cento), mas agora con-
seguiu atingir os 49,8% dos votos. Para este Deputado, 
que já exerceu as funções de Ministro do Trabalho, 
no governo Provincial de Ontário, os anseios dos ca-
nadianos é de que a vida de qualidade deve continuar 
como uma bandeira deste país, bem como poderem 
poupar dinheiro para as suas reformas, e terem opor-
tunidades para as crianças. Por outo lado, uma das 
outras prioridades dos eleitores é encontrar formas de 
adquirirem uma casa, e a redução de taxas de impostos 
para a classe média. Outros luso-canadianos estiveram 
a votos, mas não lograram ser eleitos, como é o caso 
de Lucília Miranda, natural das Calhetas, concelho da 
Ribeira Grande, que se candidatou pelo círculo eleito-
ral de Honoré-Mercier (Montreal) e Steve Duarte, que 
concorreu por Ahuntsic-Cartierville (Montreal), pelo 
Partido Conservador. Bruno Sousa, micaelense que 
emigrou em 1987, concorreu pelo Partido Os Verdes, 
pelo círculo eleitoral de Oakville-Nord-Burlington e 
ainda Ashley da Silva (Novo Partido Democrático), 
em Etobicoke Centre, Brian Dias (Novo Partido De-
mocrático) que concorreu em Whitby, e Ewan da Silva 
(Os Verdes), em Mississauga-Erin Mills. Já na Provín-
cia marítima do Príncipe Eduardo, concorreu Marga-
reth Andrade pelo círculo eleitoral de Charlottetown, 
nas listas do Novo Partido Democrático e em Novo 
Brunswick o jovem Nicholas Pereira, que concorreu 
pelo círculo de St-Jean-Rothesay, pelo Novo Partido 
Popular do Canadá. 

Estas eleições gerais antecipadas, convocadas pelo 
primeiro-ministro, o liberal Justin Trudeau, filho do 
antigo e carismático Primeiro- Ministro Pierre Tru-
deau, nada de novo trouxe, dado que falhou o objetivo 
de garantir uma maioria absoluta no Parlamento Fe-
deral de Otava.
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FASE DE FASE DE 
GRUPOSGRUPOS

GRUPO C P J V E D
1-Ajax 6 2 2 0 0
2-Borussia Dortmund 6 2 2 0 0
3-Besiktas 0 2 0 0 2
4-Sporting 0 2 0 0 2

GRUPO D P J V E D
1-Sheriff 6 2 2 0 0
2-Real Madrid 3 2 1 0 1
3-Internazionale 1 2 0 1 1 
4-Shakhtar Donetsk 1 2 0 1 1
GRUPO E P J V E D
1-Bayern München 6 2 2 0 0
2-Benfica 4 2 1 1 0
3-Dynamo Kyiv 1 2 0 1 1
4-Barcelona 0 2 0 0 2

GRUPO F P J V E D
1-Atalanta 4 2 1 1 0
2-Young Boys 3 2 1 0 1
3-Manchester United 3 2 1 0 1
4-Villarreal 1 2 0 1 1
GRUPO G P J V E D
1-Red Bull Salzburg 4 2 1 1 0
2-Sevilla 2 2 0 2 0
3-Wolfsburg 2 2 0 2 0
4-Lille 1 2 0 1 1
GRUPO H P J V E D
1-Juventus 6 2 2 0 0
2-Chelsea 3 2 1 0 1
3-Zenit 3 2 1 0 1
4-Malmö 0 2 0 0 2

GRUPO A P J V E D
1-Paris SG 4 2 1 1 0
2-Club Brugge 4 2 1 1 0
3-Manchester City 3 2 1 0 1
4-RB Leipzig 0 2 0 0 2
GRUPO B P J V E D
1-Liverpool 6 2 2 0 0
2-Atlético Madrid 4 2 1 1 0
3-FC Porto 1 2 0 1 1
4-Milan 0 2 0 0 2

2021/10/19 FC PORTO 15:00 MILAN

2021/10/19 BESIKTAS 12:45 SPORTING

EUROPA LEAGUE GRUPO F
1-Crvena zvezda 6 2 2 0 0
2-SC Braga 3 2 1 0 1
3-Ludogorets Razgrad 1 2 0 1 1
4-Midtjylland 1 2 0 1 1
2021/09/16 Crvena zvezda 2-1 SC Braga
2021/09/30 SC Braga 3-1 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

2021/10/20 BENFICA 20:00 BAYERN MÜNCHEN

 P J V E D P J V E D GM GSGM GS

1-Atlético Mineiro 53 24 16 5 3 38 16
2-Flamengo 42 22 13 3 6 43 20
3-Palmeiras 39 24 12 3 9 37 32
4-Fortaleza 39 25 11 6 8 32 29
5-Red Bull Bragantino 38 24 9 11 4 39 29
6-Corinthians 37 25 9 10 6 27 23
7-Internacional 36 24 9 9 6 31 25
8-Athletico Paranaense 33 24 10 3 11 31 31
9-Fluminense 33 24 8 9 7 24 26
10-América Mineiro 31 25 7 10 8 24 26
11-Atlético Goianiense 31 24 7 10 7 20 22
12-Cuiabá 30 24 6 12 6 25 26
13-Ceará 29 23 6 11 6 21 24
14-São Paulo 29 24 6 11 7 20 25
15-Juventude 28 25 6 10 9 24 30
16-Santos 28 24 6 10 8 22 29
17-Bahia 26 24 7 5 12 28 38
18-Sport 26 25 6 8 11 14 21
19-Grêmio 23 23 6 5 12 20 27
20-Chapecoense 12 25 1 9 15 22 43

CR7 quer avançado da Juventus no
United. Newcastle também na corrida
Cristiano Ronaldo pediu à direção do Man-

chester United para fazer um esforço para 
contratar Federico 

Chiesa à Juventus, porém a 
contratação do internacional 
italiano não será fácil.

O extremo, que tem contrato 
com a Vecchia Signora até ju-
nho de 2022, pode escolher o 
clube que desejar a partir de ja-
neiro, porém a renovação com 
o emblema bianconero tam-
bém pode acontecer até lá.

Todos os  cenários estão em 
cima da mesa e, de acordo com 
o portal Calciomercato, tam-
bém o Newcastle, agora com 
o conta repleta de dinheiro, procedente do fundo de 
investimento saudita, também não terá limitações em 
pagar o que seja para contar com Chiesa no plantel.

De acordo com este meio de comunicação, os mag-
pies estariam dispostos a pagar 120 milhões de euros à 

Juventus para contratar o internacional italiano, valo-
res que o Manchester United não pretende atingir pelo 
futebolista de 23 anos.

Juventus estuda contratação de
João Félix por empréstimo do Atlético
Após a saída de Cristiano Ronaldo, a Juventus 

ainda procura colmatar, nas devidas con-
dições, o lugar deixado vago pelo luso no 

ataque da Vecchia Signora e deseja fazê-lo já neste 
mercado de inverno.

Por isso, afirmam em Itália que as atenções do emble-

ma bianconero estão voltadas agora para o avançado 
Atlético de Madrid, João Félix.

Segundo o portal Tuttomercatoweb, a Juventus já co-
gita ir ao mercado de inverno em busca de um avan-
çado, e um dos nomes que tem aparecido na lista de 

candidatos é o do jovem internacional português.
A chegada de Moise Kean, após a saída de Ronaldo, 

não preencheu a lacuna deixada pela estrela madeiren-
se. Por isso, a direção do emblema transalpino acredi-
ta que é necessário, para ajudar Dybala e Morata, um 
novo nome forte para completar este tridente

A chegada de João Félix, a confirmar-se, seria por 
empréstimo, uma vez que o jogador ainda tem ligação 
ao Atlético até junho de 2026 e uma cláusula proibitiva 
de 350 milhões de euros.
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Fernando Santos avisa que 
Luxemburgo assustou Sérvia
Portugal defronta terça-feira o 

Luxemburgo, no sexto jogo do 
Grupo A de qualificação para 

o Mundial-2022, no estádio Algarve, e 
Fernando Santos avisou para os peri-
gos de um adversário que já não é tão 
frágil como há alguns anos, e que Por-
tugal terá que trabalhar bastante para 
vencer.  

O que espera do jogo: «Será um jogo 
com um grau de dificuldade elevado. 
Por aquilo que vi no jogo com a Sérvia 
[no sábado] foi muito complicado para 
a Sérvia - perderam mas foi injusto. A 
Sérvia teve umas cinco oportunidades 
de golos, mas quem viu só o resumo fica 
com ideia errada: eu fiquei. Depois vi o 
jogo todo e Sérvia criou perigo sobretu-
do em contra-ataque. A posse de bola 
foi a favor do Luxemburgo. Eles vêm 
em crescendo, não é a seleção de há 30 
anos... nem de há cinco, jogámos nessa 
altura e deu para ver. Agora jogámos 
lá há 5 meses e tivemos dificuldades 
no jogo. Marcámos quase no intervalo, 
sabemos isso, o Luxemburgo procu-
ra sempre sair a jogar e quer ter bola. 
Nem jogaram o Gerson [Rodrigues] e o 
avançado do Young Boys [Christopher 

Pereira]. Devem jogar agora e vai trazer 
acrescento», disse

Assim, terá de ser Portugal a tentar 
mandar no jogo: «São 3 finais e é nisso 
que temos de nos concentrar, focar na 
nossa equipa e no que ela faz bem. Se 
tivermos equilíbrio, mantendo a capa-
cidade ofensiva, estaremos mais perto 
da vitória. Não espero um Luxembur-
go metido atrás. Se tivessem vencido a 
Sérvia ficavam em posição interessante, 
esta é a última réstia de esperança para 
eles, não vêm para aqui jogar em contra-
-ataque.»

Benéfico um adversário que não vem 
tão fechado? «Sim, se estivemos bem 
equilibrados, haverá mais espaço, mas 
vamos querer empurrar o Luxembur-
go para trás. Podemos tirar proveito de 
quem não joga só em bloco fechado.»

Pode usar 3x4x3 ou 3x5x2?  «O Lu-
xemburgo? Eu?  Não, Portugal vai jogar 
como sempre jogou. Não vamos alterar 
forma de jogar. Pensei que me pergun-
tavam pelo Luxemburgo, eles já usaram 
os três centrais, mas deles espero um 
4x3x3. Portugal não vai mudar nem fa-
ria sentido»

Moçambique fora da corrida pelo
Mundial 2022, Angola complica contas

Moçambique perdeu na tarde 
desta segunda-feira na rece-
ção aos Camarões, por 1-0, 

na quarta de seis jornadas do apura-
mento para o Mundial 2022, num re-
sultado que ditou o adeus matemático 
ao sonho de chegar à fase final a dispu-
tar no Qatar.

Os comandados do português António 
Conceição chegaram ao tento da vitória 

aos 68 minutos, por Ngadeu-Ngadjui, 
batendo assim a seleção orientada pelo 
também português Horácio Gonçalves.

Com este resultado, Moçambique 
mantém-se no quarto e último lugar do 
grupo D da qualificação africana, com 
um ponto. Camarões chega aos nove e é, 
à condição, líder, aguardando ainda pelo 
desfecho do Costa do Marfim-Malawi.

Fabio Cannavaro: «A era de Messi
e Ronaldo está a chegar ao fim»

O antigo internacional italiano Fabio 
Cannavaro considera que o compatrio-
ta Gianluigi Donnarumma, guarda-
-redes do Paris Saint-Germain e da sele-
ção italiana, pode vir a ser 
candidato a vencer a Bola 
de Ouro num futuro pró-
ximo, defendendo que a 
«a era de Messi e Ronaldo 
está a chegar ao fim».

O antigo defesa, que con-
quistou a Bola de Ouro em 
2006, reconhece que não 
será fácil atribuir o pré-
mio de melhor jogador a 
um guarda-redes, mas, em declarações à 
Gazzetta dello Sport, disse que acredita 
que vai ser possível.

«É sempre difícil tanto para os guarda-
-redes como para os defesas ganharem 

a Bola de Ouro. Não é por acaso que o 
único guarda-redes que a conquistou foi 
[Lev] Yashin, mas o Gigio [Donnarum-
ma] terá grandes possibilidades se con-

tinuar assim», destacou.
Para isso acontecer, Can-

navaro considera que 
Donnarumma terá de 
conquistar títulos. «Pode 
vencer muitos títulos na 
seleção italiana e no Paris 
Saint-Germain e isso dá-
-lhe maiores possibilida-
des de vencer a Bola de 
Ouro, tendo em conta que 

a era de Messi e Ronaldo está a chegar 
ao fim e ainda não há grandes sucesso-
res no horizonte», referiu ainda o antigo 
internacional italaino.

Bernardo Silva: «São três finais,
três jogos que temos de ganhar»
Bernardo Silva fez a antevisão do 

jogo desta terça-feira de Portu-
gal com o Luxemburgo, de apu-

ramento para o Mundial 2022.
O jogador português diz que «o Lu-

xemburgo é uma equipa que não vai 
surpreender ninguém porque toda a 
gente já sabe que melhorou muitos nos 
últimos anos», apontando que «criou 
muitas dificuldades a Portugal no pri-
meiro jogo, pressionou alto.»

«Para este jogo não sabemos o que es-
perar, se virá com a mesma postura de 
pressão alta ou com uma mais defensi-
va, de contra-ataque, mas sabemos que 
não vai ser um jogo nada fácil», frisou 
Bernardo Silva. «Quando jogamos com 
equipas que defendem muito baixo, o 
nosso processo ofensivo fica um pouco 
mais difícil. Hoje em dia, todas as equi-
pas são organizadas e defendem bem. 
Mas cada jogo é diferente. Os primeiros 
dez minutos vão ser muito importantes 
para o desenrolar do jogo», apontou o 
internacional português, destacando a 
importância da vitória para Portugal.

«Faltando três jogos para acabar a qua-

lificação, todos os jogos acabam por 
ser um bocadinho mais importantes. 

Queremos ganhar para irmos para os 
jogos de novembro em boa posição e 
terminarmos a qualificação em primei-
ro lugar no grupo. Sabemos que são três 
finais, três jogos que temos de ganhar.»

Este é um jogo decisivo para o Luxem-
burgo o que, para Bernardo Silva, «por 
um lado pode jogar a favor da seleção 
portuguesa, porque estão mais pressio-
nados, mas por outro podem estar mais 
motivados.»

«Portugal tem de ser preocupar consi-
go para ganharmos o jogo», frisou.
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1-Benfica	 21	 8	 7	 0	 1	 19	 		5
2-FC	Porto	 20	 8	 6	 2	 0	 18	 		5
3-Sporting	 20	 8	 6	 2	 0	 13	 		4
4-Estoril	Praia	 15	 8	 4	 3	 1	 12	 		7
5-Portimonense	 14	 8	 4	 2	 2	 		8	 		4
6-SC	Braga	 13	 8	 3	 4	 1	 12	 		8
7-V.	Guimarães	 10	 8	 2	 4	 2	 		9	 		7
8-Boavista	 10	 8	 2	 4	 2	 11	 11
9-Gil	Vicente	 		9	 8	 2	 3	 3	 10	 10
10-CD	Tondela	 		9	 8	 3	 0	 5	 12	 14
11-Paços de Ferreira			9	 8	 2	 3	 3	 		8	 11
12-FC	Vizela	 		8	 8	 1	 5	 2	 		7	 13
13-Marítimo	 		7	 8	 1	 4	 3	 		6	 		9
14-Moreirense	 		7	 8	 1	 4	 3	 10	 16
15-Santa	Clara	 		6	 8	 1	 3	 4	 		6	 16
16-FC	Arouca	 		5	 8	 1	 2	 5	 		8	 16
17-Belenenses	SAD	 		4	 8	 0	 4	 4	 		5	 12
18-FC	Famalicão	 		3	 8	 0	 3	 5	 		8	 14

 PTS  J V E   D GM   GS

8ª	JORNADA

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

 PTS  J V E D GM GS

01/10 Marítimo 0-0 Moreirense
  FC Famalicão 1-2 Guimarães
02/10 FC Vizela 1-1 Santa Clara
  FC Porto 2-1 Paços de Ferreira
  FC Arouca 1-2 Sporting
03/10 Belenenses 0-2 CD Tondela
  Benfica 0-1 Portimonense
  Estoril Praia 2-2 Gil Vicente
  SC Braga 2-2 Boavista

9ª	JORNADA
22/10 V. Guimarães 15:15 Marítimo
23/10 Sta Clara 10:30 Famalicão
  CD Tondela 13:00 FC Porto
  Sporting 15:30 Moreirense
24/10 P. Ferreira 10:30 FC Arouca
  FC Vizela 13:00 Benfica
  Portimonense 15:30 E. Praia
25/10 Gil Vicente 14:00 SC Braga
  Boavista 16:15 Belenenses

7ª	JORNADA
02/10 Est. Amadora 1-0 Leixões
  A. de Viseu 1-0 Académica
03/10 Feirense 2-1 Varzim
  Benfica B 3-1 GD Chaves
  FC Penafiel 2-1 CD Mafra
  Casa Pia 4-0 SC Covilhã
  FC Porto B 1-1 Rio Ave
  Vilafranquense 2-2 Farense
04/10 Trofense 0-3 Nacional

8ª	JORNADA
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 Varzim 10:30 Benfica B
 Académica 10:30 FC Porto B
13/11 Farense 6:00 Trofense

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

INGLATERRA
PREMIER
LEAGUE

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO

 P J
1-Napoli 21 7
2-Milan 19 7
3-Internazionale 17 7
4-Roma 15 7
5-Fiorentina 12 7
6-Bologna 11 7
7-Atalanta 11 7
8-Juventus 11 7
9-Lazio 11 7
10-Empoli 9 7
11-Torino 8 7
12-Hellas Verona 8 7
13-Udinese 8 7
14-Sassuolo 7 7
15-Sampdoria 6 7
16-Genoa 5 7
17-Venezia 5 7
18-Salernitana 4 7
19-Spezia 4 7
20-Cagliari 3 7

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

ITÁLIA
SERIE A

FRANÇA
LIGUE 1

GRUPO EAST P J
1-NE Revolution 65 29
2-Nashville SC 47 28
3-Philadelphia U. 45 28
4-Orlando City 42 28
5-DC United 40 28
6-New York City FC 40 28
7-CF Montréal 40 28
8-Atlanta United 39 28
9-NY Red Bulls 37 28
10-Columbus Crew 34 28
11-Inter Miami CF 32 28
12-Chicago Fire 27 29
13-Toronto FC 25 28
14-FC Cincinnati 20 28

MLS
1ªLIGA

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

ESPANHA
1ª	LIGA

GRUPO WEST P J
1-Seattle Sounders 57 28
2-Sporting KC 52 28
3-Colorado Rapids 51 28
4-Portland Timbers 46 28
5-Real Salt Lake 42 28
6-Minnesota United 38 28
7-Vancouver W. 37 28
8-LA Galaxy 36 28
9-Los Angeles FC 34 28
10-SJ Earthquakes 33 28
11-FC Dallas 28 29
12-Houston Dynamo 27 29 
13-Austin FC 25 28

3ª ELIMINATÓRIA
10/15 Académica OAF 13:00 FC Famalicão
  Sintrense 13:45 FC Porto
  Belenenses 15:45 Sporting
10/16 FC Oliv. Hospital 6:00 V. Guimarães
  Oriental Dragon FC 10:00 Moreirense
  UD Leiria 11:00 Santa Clara
  Trofense 15:15 Benfica
10/17 Varzim 6:00 Marítimo
  V. Setúbal 9:00 FC Vizela
  Águias do Moradal 10:00 Paços de Ferreira
  Condeixa 10:00 Gil Vicente
  Berço SC 10:00 Belenenses SAD
  Leça FC 10:00 FC Arouca
  Moitense 10:00 SC Braga
  FC Felgueiras 1932 10:00 Estoril Praia
  Camacha 10:00 CD Tondela
  Louletano 10:00 Est. Amadora
  SC Espinho 10:00 Caldas SC
  Vilafranquense 10:00 Real SC
  Leixões 10:00 Länk Vilaverdense
  Feirense 10:00 Nacional
  Benf. Castelo Branco 10:00 FC Penafiel
  CD Cinfães 10:00 Farense
  Valadares Gaia 10:00 Casa Pia
  USC Paredes 10:00 Académico de Viseu
  Torreense 10:00 Fafe
  Serpa 10:00 SC Covilhã
  AD Castro Daire 10:00 Olhanense
  FC Alverca 10:00 Anadia FC
  CD Mafra 10:00 União 1919
  UD Oliveirense 12:00 Portimonense 
 Rio Ave 15:00 Boavista

TAÇA DE PORTUGAL PLACARD

Santa Clara apresenta Nuno Campos: 
«Época passada não é o normal»
Nuno Campos foi apresentado nesta segunda-

-feira como novo treinador do Santa Clara, 
sucedendo no cargo a Daniel Ramos, que 

saiu para a Arábia Saudita.
«Tive abordagens dos mais diferentes quadrantes, 

quer do estrangeiro, quer em Portugal, mas o que me 
faz estar aqui é o eu acreditar neste proje-
to, é o eu acreditar nestes jogadores, é o eu 
acreditar na estrutura. É acreditar que é 
possível fazer um bom trabalho», afirmou 
Nuno Campos, que deixou votos de felici-
dades a Daniel Ramos e agradeceu a Paulo 
Fonseca, de quem foi adjunto, o «compa-
nheirismo, o profissionalismo e a amizade 
ao longo de quinze anos».

O novo treinador do Santa Clara espera 
um crescimento «de forma sustentada», 
focado no presente, e defendeu que a clas-
sificação da época não reflete o padrão ha-
bitual do clube.

«O passado recente do Santa Clara não é o campeo-
nato da última época. Temos de ter a noção clara de 
que foi conseguido algo extraordinário e que não é o 
normal, quando ainda para mais começamos numa si-
tuação em que as coisas não estão 100% boas», vincou 
o técnico de 46 anos.

Sporting: depois da Taça de Portugal,
leões viajam para Istambul no domingo
O Sporting vai defrontar o Belenenses na 

próxima sexta-feira, para a terceira elimi-
natória da Taça de Portugal, e, dois dias 

depois, no domingo, viaja logo para Istambul, onde 
na terça-feira vai defrontar o 
Besiktas em jogo da terceira 
jornada da fase de grupos da 
Liga dos Campeões.

A viagem para a Turquia está 
programada para a tarde de 
domingo, portanto, a confe-
rência de imprensa de Ruben 
Amorim, mais um jogador 
a designar, na segunda-feira, 
será já feita em solo turco.

Já depois do regresso a Por-
tugal, a equipa de Ruben 
Amorim terá quatro jogos 
consecutivos em casa. Primei-
ro recebe o Moreirense (9.ª 

jornada da Liga), depois o Famalicão (Taça da Liga), 
de seguida o V. Guimarães (10.ª jornada da Liga) e, fi-
nalmente o Besiktas (4.ª jornada da Champions).
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F1: Valtteri Bottas Vence o GP da
Turquia E os Dois da Red Bull no Pódio

Depois de uma estadia na 
Europa, cá estamos nós de 
volta para o relato desta 

décima sexta prova do Campeonato do Mundo da 
Fórmula 1 este a ser realizado no bonito circuito de 
Istambul na Turquia. 

Precisamos de 58 voltas e das 14 curvas para atingir-
mos a distância oficial de 309,396 Km de corrida  neste 
circuito, que roda em sentido contrário aos ponteiros 
de um relógio. Esta será efectivamente a 1051 prova 
desde o começo da F1 em 1950.

E...depois de ter trocado varias peças do seu Mercedes, 
(motor de combustão interna -ICE-) Lewis Hamilton 
pole position, perde dez lugares e é substituído por Valt-
teri Bottas Mercedes, como líder na partida, seguido de 
Max Versttappen, Red Bull e Charles Leclerec Ferrari. 
A Mercedes apostou bem,conseguindo manter Versta-
ppen atrás de Bottas oferecende uma boa oportunidade 
a Hamiltton de grimpar no pelotão "não será fácil mas 
vou dar tudo por mim", disse Hamilton e Hemut Marko 
espera ajuda da concorrência para poder atrapalhar o 
actual Campeão do Mundo. 

Domingo com muito vento e muita chuva, mas com 
um circuito repleto de adeptos fascinantes e entusias-
masdos  e com Danuel Ricciardo, McLaren e Carlos 
Sainz. Ferrari a repartirem o fundo da greilha (penali-
zados por troca de peças no monolugar) as vermelhas 
deram lugar as verdes. 

Nota curiosa: quase todos os pilotos optaram pe-
los pneus intermédios por causa do estado da pista. 
Largada lançada e Fernando Alonso, Allpine recebe 

um toque de Gasly e cai para décimo sétimo, Valtteri 
Bottas preserva a liderança seguido de Versttappen e 
Charles Leclerc, Ferrari. 8ª volta e Hamilton consegue 
finalmente passar Tsunoda, Alpa Tauri e já é o sexto na 
corrida, por sua vez Pierre Gasly, e Fernando Alonso 
recebem 5 seg de penalização pelos acidentes. Gasly 
contra Alonso, Alonso contra  Mick Schumacher.37ª 
volta Verstappem faz a sua parada e muda de pneus, 
segudo de Sainz, Vettel com médios! erro de estrategia! 
mas o alemão volta as boxes e muda para intermédios. 
Charles Leclrec, Ferrari entretanto à 40 volta comunica 
com o seu engenheiro a pede-lhe se pode guardar os 
seus pneus até ao final da corrida, o que o engenheiro 
lhe repondeu com um SIM. Entretanto Leclerc é o lider 
na corrida, mas à 48 volta é forçado a ir mudar de pneu-
máticos e vem a pista em quarto lugar. Hamilton entra à 
51 volta e regressa a pista atrás de Segio Perez na quinta 
posição.Corrida monótona,  valendo as estratégias das 
equipas nas entradas as boxes para poderem  manter os 
seus monolugares nas primeiras posições. Lance Stroll  
Aston Martin  consegue uma bela ultrapassagem sobre 
Ocon, Alpine e vai buscar mais dois pontos para a equi-
pa. Vitoria de ponta a ponta de  Valtteri Bottas, Merce-

des a sua primeira esta época a sua décima na carreira 
"foi uma das minhas melhores corridas disse Bottas", 
seguido de Max Verstappen, Red Bull  "novo lider do 
Mundial de Pilotos com 262,5 pontos" e Sergio Perez, 
Red Bull  (conseguimos maximizar os nossos pneus dai 
este resultado disse Checo Perez que piscando o olho a 
Max disse- lhe "Deves-me um par de tequilas". Carlos 
Sainz, Ferrari por todo o seu trabalho em pista  foi eleito 
o piloto do dia. Hamilton no final da corrida e quando 
soube que Esteban Ocon,  

Fernando Alonso pede desculpas e aceita a penaliza-
ção, enquanto os McLaren se lamentam de um fim de 
semana duro e difícil. 

Proximo encontro no grande Prémio das Américas 
em Austin, no Texas a 24 de outubro.Siga a F1 no seu 
jornal A VOZ de PORTUGAL.
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