
Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

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

brAS Iro

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

grElhadOs sObrE carvãO

O dia que a Catalunha nãO vai esqueCer
ANNéeS 57 | éDItIoN #23 | mercreDI 4 octobre, 2017 | préSIDeNt: eDuíNo mArtINS | DIrecteur: mANuel De SequeIrA roDrIgueS

PelO menOs 59 mOrtOs em 
las vegas nO PiOr tirOteiO
de semPre nOs estadOs unidOs
Atacante era um residente na 

cidade e disparou sobre uma 
multidão num concerto a partir 
do 32.º andar de um hotel. trump 
diz que ataque foi “ato de malva-
dez pura”.
Pelo menos 58 pessoas morreram e 

527 ficaram feridas na noite de do-
mingo (manhã de segunda-feira em 
Lisboa) em Las Vegas, estado nor-
te-americano do Nevada, quando 
um atirador abriu fogo sobre uma 
multidão que assistia a um concerto 

Continuação na página 6

A maior novidade das autár-
quicas é a dimensão da derro-

ta do pSD. As sondagens tinham 
apontado para um mau resulta-
do, mas os números nos concelhos 
com maior dimensão demográfica 
bem como o resultado nacional em 
percentagem de votos superaram 

AutárquIcAS 2017

Psd e Cdu sãO
Os grandes derrOtadOs

as piores expectativas: quando 
faltavam apurar três freguesias, 
o pSD tinha 16,07% nas câmaras 
onde concorreu sozinho e 14,27% 
nos concelhos onde concorreu em 
coligação, num total nacional de 
30,34%.

Continuação na página 7

Ver página 8
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O POder das eleições muniCiPais 
Onde tOdOs sãO ChamadOs Para

a Causa PúbliCa

o medo do desconhecido é um elemento causador de ansiedade e sen-
sação de insegurança o que coloca a democracia numa nova fase, 

cada vez mais marcada pela suspeita e pela indiferença. o desorientado 
voluntarismo de alguns líderes é tudo o que resta da época que agora 
termina. A qualidade da democracia também depende da responsabili-
dade dos seus eleitores e no cuidado que pomos na nossa escolha. 
No Quebeque os imigrantes em Montreal são geralmente bem acolhidos 

nesta que é historicamente uma cidade aberta e tolerante. A sua integração 
social, económica e cultural no tecido urbano da cidade de Montreal tem 
decorrido confortavelmente, ultrapassando com facilidade as barreiras da 
ignorância, do racismo e do xenofobismo de uns quantos poucos. Os re-
fugiados da atualidade não são uma ameaça à segurança. Nos países de 
origem são eles as primeiras vítimas da barbárie e da intolerância para 
além dos cataclismos.
O medo não nos deve tornar reféns da estratégia Denis Coderre em Mon-

treal, com os seus castelos no ar pagos a preço de oiro com os impostos 
sofridos de todos os cidadãos. A segurança e requalificação dos bairros 
degradados são fatores de grande importância na integração social e eco-
nómica dos seus habitantes, de modo a evitar a saída de moradores para 
dormitórios nos arredores de Montreal. Coderre não respondeu às preo-
ridades essenciais: gosta de disputar festivais com os amigos e corridas 
elétricas, onde não faltam «milhões de dólares» conduzindo a política à 
sua banalização.
Sem liberdade não há segurança nem progresso. A cidadania plena de di-

reitos e deveres, a justiça social e a igualdade de oportunidades de acesso 
à educação e ao emprego são as melhores formas de prevenção dos cha-
mados comportamentos desviantes e condição necessária para a criação de 
sociedades harmoniosas.
Os investimentos nos serviços de primeira importância são fundamentais, 

mas 12 toilettes públicas com o valor de 3 milhões de dólares, imagino que 
deve provocar tensão, ou talvez sejam um porto de abrigo acolhedor e com 
atendimento especializado onde se pode sentir em segurança? Ou talvez 
sejam as melhores toilettes do mundo? Este equipamento inovador entra 
em serviço até dezembro deste ano.
O plano de reabilitação de vias com pavimento, passeios e sistema de sa-

neamento tem melhorado as infraestruturas de muitas ruas da cidade. Mas 
a segunda vida do Plateau precisa de um projeto de intervenção «Priori-
tário» para dinamizar a economia, apoiando e incentivando a criação de 
pequenos negócios, requalificação de casas e edifícios degradados para 
melhorar a qualidade de vida aos seus habitantes, comerciantes e com 
materiais mais seguros no espaço público. Tudo irá valorizar o comércio, 
criando mais emprego, criando um novo polo de atração para o turismo e 
assim criar condições favoráveis a uma vida mais ativa para todos, porque 
gostamos deste pedaço precioso de Montreal. O investimento na seguran-
ça e na proteção civil é um imperativo cívico. Uma cidade segura é uma 
cidade com uma administração, que olha para os seus bairros para evitar a 
exclusão social e económica onde todos tenham a oportunidade de cons-
truir um futuro comum e solidário.
Os desafios dos diferentes partidos e candidatos políticos são manifesta-

mente bem distintos e em termos de verdade, devem cumprir o que pro-
metem e em termos de responsabilidade dizerem claramente aos eleitores 
quais os projetos para o Plateau. De contrário o voto em branco é sempre 
uma boa lição de liberdade de escolha e vai obrigar os candidatos e os 
«charlatães» a não trocarem o debate pela propaganda, mas falarem ao 
Plateau, mostrando não só conhecer bem a natureza e a complexidade dos 
problemas atuais mas também que compreendem a sua história.

O papEl das casas dOs aÇOrEs
na prOMOÇãO da rEgiãO

Segui com atenção a realiza-
ção da vigésima Assembleia 
Geral do Conselho Mundial 
das Casas dos Açores, que 
desta vez decorreu na mega-
cidade de Toronto, no Canadá 
e contou com a presença dos 

Presidentes das diversas Casas espalhadas por vá-
rios continentes e também com os representantes 
dos Açores.
Importa referir que o Conselho Mundial das Ca-

sas dos Açores foi fundado em 1997 e é constituído 
pelas Casas dos Açores do Norte, de Lisboa e do 
Algarve, em Portugal continental, do Winnipeg, do 
Quebeque e do Ontário, no Canadá, de Hilmar e de 
Nova Inglaterra, nos EUA, da Bermuda, do Rio de 
Janeiro, de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul, no Brasil, e do Uruguai.
As Casas dos Açores constituem autênticas embai-

xadas da Região por onde estão espalhadas e são 
o rosto visível dos Açores e montra do que somos, 
como povo trabalhador e pacífico, que por isso mes-
mo são respeitados onde quer que se encontrem. 
Durante quatro dias, as 14 Casas dos Açores que 

integram o Conselho Mundial, provenientes do Ca-
nadá, Estados Unidos, Bermuda, Brasil, Uruguai e 
Portugal continental, reúnem-se em diversas ses-
sões de trabalho para fazer um balanço das ativi-
dades que desenvolvem e analisar os principais 
problemas e desafios que atualmente se colocam às 
comunidades açorianas da Diáspora.
O último dia dos trabalhos ficou marcado pela ceri-

mónia de atribuição de medalhas de mérito, na qual 
as Casas dos Açores homenagearam diversas per-
sonalidades e instituições, além de distinguirem o 
‘Produto Açoriano de Qualidade’ 2017, a carne dos 
Açores, prémio este recebido pelo presidente da Fe-
deração Agrícola dos Açores, Jorge Rita.
Em representação do Governo Regional, esteve 

presente o Secretário Regional Rui Bettencourt, que 
considerou ser importante refletir o caminho percor-
rido até agora, pelas Casas dos Açores, mas defen-
deu que se torna imperioso desenhar e construir o 
futuro juntos, sublinhando que esse é um futuro que 
se quer harmonioso, ambicioso e inclusivo, onde to-
dos devem estar, afirmando que se assiste a uma 
nova era na Diáspora, em que se apresentam novos 
desafios às Casas dos Açores e também ao Gover-
no dos Açores para afirmar a açorianidade e poten-
ciar a presença do arquipélago no mundo.
Para Rui Bettencourt, é importante que os açoria-

nos dos Açores tenham orgulho dos açorianos da 
Diáspora, tal como os açorianos que vivem no Mun-
do tenham orgulho nos Açores de hoje, recordando o 
desenvolvimento a que se tem assistido na Região, 
trabalho esse que nalguns casos está na vanguarda 
do progresso.
Por seu lado, o Diretor Regional das Comunidades, 

Paulo Teves, disse naquele encontro que o compro-
misso que o Governo dos Açores assume, no âmbito 
do relacionamento com as Casas dos Açores, é o 
de corresponder com uma agenda única que abranja 
diversos setores e públicos distintos, num processo 
em que a diáspora é ator fundamental e as Casas 
dos Açores pilares essenciais” que contribuirão para 
o sucesso das metas que se propõem atingir.
Aquele dirigente disse ainda que o compromisso 

do Governo dos Açores para que as comunidades 
sejam integradas, reconhecidas, fortes e dinâmicas 
nos diversos relacionamentos, de forma a que haja 
mais Açores no mundo e mais comunidades nos 
Açores.
Por último apontou como prioridades a capacidade 

de sair do espaço comunitário, para uma melhor e 
maior divulgação da riqueza existente, assim como o 
trabalho para uma maior promoção dos Açores, con-
ciliando as potencialidades do arquipélago com os 
sistemas de incentivos existentes, de forma a des-
pertar o interesse económico dos empresários.
A próxima reunião do Conselho Mundial das 

Casas dos Açores será realizada no Rio Grande 
do Sul, no Brasil, por decisão desta Assembleia 
Geral.
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O Jantares das
sexta-feiras

6 de OutubrO às 19h
sOpa, pescadinhas de rabO na 
bOca/arrOz de tOmate/salada

sObremesa

reserve: suzete nObre 438-502-5395
COnCeiçãO: 514-255-4849

aPC: 514-844-2269, FaCebOOk

jorge correIA

AgeNDA comuNItárIA

Jantar, gruPO COral, sta. Cruz
O Grupo Coral Santa Cruz organiza o seu jantar anual 
no dia 21 de outubro de 2017 pelas 19h30 no subsolo 
da igreja Santa Cruz. A noite será animada pelo DJ e 
cantor Júlio Lourenço. Para mais informações ou re-
servas 514-844-1011.

Festa da marCha dO Oriental
O Clube Oriental organiza no sábado, dia 14 de outu-
bro pelas 19h, a grande festa da marcha. Ementa com 
uma entrada, sopa, salada, café e sobremesa; prato 
principal carré de porco; música a cargo do DJ Entre 
Nós de Marinho.

angariaçãO de FundOs
Organiza-se no sábado, dia 21 de outubro às 19h na 
Igreja de Nossa Senhora de Fátima, um jantar de an-
gariação de fundos para a Associação Canadiana dos 
Diabetes. Para mais informações e reservas: Lúcia Car-
valho 514-212-1552 ou Lina Pereira: 514-296-4597.

nOite branCa
Os Campinos do Ribatejo organizam uma noite mui-
to especial no sábado, 14 de outubro às 19h no Sport 
Montreal e Benfica, situado no 100 rua Bernard em 
Montreal. Para mais informações Nathalie e Paulo: 
514-217-8343 ou Carlos Fernandes: 514-821-8935

35º aniversáriO da assOCiaçãO
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga organiza o seu 35º aniversário no sábado, 14 de 
outubro de 2017 às 19h. Ementa: sopa, entrada à por-
tuguesa, alcatra servido com arroz, bolo de aniversá-
rio. A noite será animada pelo DJ Leandro. Para mais 
informação ou reservas, contacte: 514-817-5875.

aPOntamentOs sObre as autárquiCas

com os resultados das 
autárquicas 2017 há al-

gumas ilações que podemos 
e devemos tirar. Apesar da 

tendência de desvalorizar ou valorizar o re-
sultado das mesmas em termos nacionais con-
soante os resultados desfavoreçam ou favo-
reçam, o certo é que há sempre uma leitura 
nacional a tirar das mesmas.
1. O vencedor esperado é sem dúvida o PS, que 

manifestamente obtém uma espécie de cartão ver-
de ao seu desempenho, independentemente das 
diversas incongruências das suas políticas que 
viram resultados inesperados mais fruto de uma 
conjetura favorável do que propriamente conse-
quência das políticas adotadas. António Costa 
tem o mérito de harmonizar o impossível à es-
querda do espectro político, mantendo políticas 
de austeridade que passaram junto da população 
com algumas medidas populares de devolução/
aumento de rendimentos, com um marketing per-
feito que oposição, em especial o PSD, mas tam-
bém os partidos do acordo governamental (PCP e 
BE) não conseguem “desmontar”. António Costa 
legitimou assim a sua governação, apagando defi-
nitivamente o espectro de ter “perdido as eleições 
de 2015” para o PSD; se os ventos continuarem 
favoráveis é muito provável uma vitória nas pró-
ximas legislativas para António Costa, talvez com 
maioria.
2. O PSD é o derrotado esperado, fruto de uma 

desarmonia entre o seu líder, as suas bases e o 
próprio aparelho partidário. Passos Coelho deci-
didamente não conseguiu uma tão necessária fuga 
para a frente, libertando-se do passado, renovando 
a sua imagem e o próprio PSD. Escolhas infelizes 
para candidatos, que levaram à perda não só para 
o PS mas também para independentes, mostra o 
quanto o seu líder está fragilizado, contando com 
poucos apoios, com manifesta dificuldade em 
recrutar figuras de peso que pudessem ombrear 
com as outras candidaturas. Assim, vemos diver-
sas derrotas, não só por não conseguirem ganhar 
câmaras, mas também pelo marcado recuo em po-
sições relevantes, como é o caso do 3º lugar em 
Lisboa, bem atrás do CDS com Assunção Cristas.
3. O PCP é o derrotado quase inesperado. E 

digo quase porque se a sua solidez no seu mo-
dus operandi tem-lhe permitido manter uma base 
fiel baseada acima de tudo na reivindicação, ten-
do esta, de forma suave mas eficaz, sido erodida 
pelo próprio PS; por outro lado não tem sabido 
adaptar-se aos novos tempos. Uma imagem e 
mensagem antiquadas, diria mesmo inadequadas, 
tem desgastado os partidos comunistas por toda a 
Europa, sendo o PCP talvez o derradeiro bastião 
de outros tempos. Mas o PCP ainda tem os seus 
tentáculos de influência na esmagadora maioria 
dos sindicatos, na função pública, e um pouco por 
tudo que permita causar perturbação reivindica-
tiva, cujo exercício ao longo de tantas décadas 
tornou-os numa máquina de eficácia sem paralelo 
nesse campo. Sabendo isso, de forma hábil Antó-
nio Costa apressou-se a desvalorizar o peso desta 
derrota para o PCP tentando transferi-lo para o 
PSD, para minimizar o risco de irritação dos mais 
radicais do PCP que corresponderia a mais reivin-
dicação, mais manifestação nas ruas o que seria 
um ataque à imagem cor-de-rosa que o PS usufrui 
atualmente. Ou seja, quem é hoje amigo pode dei-
xar de o ser por uma questão de sobrevivência.

4. O CDS é o vencedor quase inesperado, princi-
palmente a sua líder, Assunção Cristas. Estas elei-
ções poderão ter sido a emancipação da anterior 
imagem populista e aguerrida do seu predecessor, 
Paulo Portas. Assunção Cristas consolida assim a 
sua própria imagem, lentamente desligando-se da 
negatividade que assola o seu anterior parceiro de 
coligação, o PSD, com o qual partilhou a anterior 
governação, como abre portas para lutar no cam-
po político não só contra os partidos participantes 
da atual governação, como esvaziando o próprio 
PSD, com um eleitorado que cada vez mais tem 
dificuldade em se rever no seu partido tradicional 
totalmente desunido. Se for hábil e souber marcar 
pontos a nível político talvez este tenha sido um 
passo de ascenção do CDS, a ver vamos.
5. O BE continua a desiludir em termos autár-

quicos. Este tipo de eleições, apesar da sua leitura 
nacional, baseia-se muito também no carisma do 
candidato apresentado, daí a tão necessária capa-
cidade dos partidos em criar ou captar, e manter, 
talentos autárquicos na suas fileiras. Mas o BE 
centra a sua imagem nas suas representantes na 
assembleia, no mediatismo de Catarina Martins, 
das irmãs Mortágua e pouco mais. Mas está cor-
reto: o BE centra os seus esforços em pertencer 
eventualmente à governação. De qualquer das 
formas, o residual que teve sem qualquer ganho 
permite antever que a sua existência está intima-
mente ligada à sua capacidade de reivindicação, 
de exaltação do populismo ricos vs. pobres. Ainda 
que o BE seja uma vestido moderno sobre ideias 
antigas, é preciso atender que a renovação cons-
tante é uma exigência dos tempos modernos com 
a qual, mesmo o BE, tem de contar.
Em jeito de conclusão, a pacatez habitual com 

a possibilidade de apimentar com reivindicação 
quando necessário e proveitoso foram as escolhas 
do povo português. Se uma escolha é uma esco-
lha, temos que ter em atenção que o que exigimos 
é o que teremos de volta como consequência. A 
nação lusitana e o seu povo continuam muito vi-
rados sobre eles mesmos e sobre o passado e o 
presente, o que impede de projetar um futuro me-
lhor. Mostra disso é a vitória de Isaltino Morais 
em Oeiras, com José Sócrates (agora comentador 
político) a salientar essa vitória. Se o caricato co-
meça a ser norma em todo o mundo, mesmo em 
Portugal, há uma ideia que não sai da cabeça: a in-
capacidade de renovação da política portuguesa. 
Será falta de criatividade? Falta de vontade/como-
dismo? Muitos dizem que é falta de alternativas. 
Mas é preciso ter consciência que as alternativas 
aparecem quando estamos, individualmente ou 
coletivamente, dispostos para tal.
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20:45 Sim, Chef!
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 Feriados Nacionais:
 5 de Outubro
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira, 6 dE OutubrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
6:45 Ilha das Cores
7:00 Os Bochechas
7:15 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Visita Guiada
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 Tarde
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:15 Sexta às 9
20:30 Hora dos Portugueses 
21:00 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
0:30 Paraíso
1:00 A Essência
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Design PT

sábadO, 7 dE OutubrO           
1:30 Design PT
2:00 A Essência
2:15 Mulher de Deus,
 Amante do Rei!
 Madre Paula
3:00 Bom Dia Portugal 
5:00 Hora dos Portugueses
5:50 Sociedade Civil
6:45 Ilha das Cores
7:00 Os Bochechas
7:30 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
7:45 50 Graus
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:14 Portugal Que Dança
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 Tape Junk
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:00 Beja-Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Network Negócios 2017
21:00 Luís de Matos - Impossível
22:00 Notícias do Atlântico

4ª-FEira, 4 dE OutubrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Network Negócios 2017
5:45 Sociedade Civil
6:46 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
6:51 Maravilhosa Expedição
 às Ilhas Encantadas
6:56 Ilha das Cores
7:19 Os Bochechas
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Vicente Alves do Ó
 Filhos da Nação
9:38 O Sábio
10:25 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:58 Tech 3
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Abu Dhabi
 Portugueses Pelo Mundo
16:46 Histórias de Mar
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:49 Palavra aos Diretores
21:21 Abu Dhabi
 Portugueses Pelo Mundo
22:07 Notícias do Atlântico
23:09 O Sábio
23:56 Janela Indiscreta
0:32 Ken Follett
 Grande Entrevista
1:05 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
1:17 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira, 5 dE OutubrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Comemorações da
 Implantação da República
7:00 Ilha das Cores
7:15 Os Bochechas
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:15 Bombordo
10:45 Implantação da República
 Conta-me História
11:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:00 Juniores de Portugal
13:00 Portugal em Direto
13:45 Feriados Nacionais:
 5 de Outubro
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Windhoek (Namíbia)
 Portugueses Pelo Mundo
18:00 Verso da Fala
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

tOmada de silves aOs mOurOs

muito tem sofrido a minha 
bela cidade dos recantos 

outrora perfumados pelas rosei-
ras, das sombras remansosas, 

das fontes de águas límpidas e frescas! Muito tem 
sofrido Silves, a minha cidade, outrora o paraíso 
de todo o Andaluz com mais semelhanças com o 
de Alá, nosso Senhor! Vieram os cáfires cristãos e 
a ganância. Vieram as espadas e os punhais cortar 
a voz dos poetas, a dança das bailadeiras, derru-
bar as belas varandas do alcácer, abrir fontes de 
sangue no lugar das de águas frescas. Ah! Silves, 
Silves, minha cidade, porque te abandonou Alá 
naquele dia tão triste! Oh! Ibne Mahfot, senhor da 
cidade, porque levaste a fina flor dos guerreiros 
para longe das tuas portas!
Já Tavira e Salir estavam nas mãos do cáfir D. 

Paio; já Paderne era cercada por sectários do Cris-
to; já Estombar e a sua torre de atalaia estavam 
seguras nas mãos dos homens de Santiago. Porque 
acreditaste ter sido D. Paio o conquistador de Es-
tombar! Porque não sonhaste a cilada, tu o sábio 
das mil batalhas! Porque deixaste Silves só, mu-
lheres e crianças desamparadas acenando das tor-
res aos bravos que corrias a defender em Estom-
bar! Partiste Ibne Mahfot, ó Almansor, e o mestre 
dos cáfires de Santiago deixou Paderne rindo do 
teu engano e entrou em Xelb, ocupou todas as por-
tas, subiu a todas as torres, fez seu o teu Alcácer 
das varandas. Voltaste já tarde do teu engano. Vol-

taste com raiva e com fé, mas voltaste desesperado 
e isso nos perdeu, Almansor! Chamaste o cristão 
à porta de Azóia pensando bastar-te a fé em Alá e 
a coragem do teu coração. Lutaste, lutaste até ao 
fim, numa batalha memorável com o cáfir D. Paio; 
mataste aí mais cristãos do que em qualquer outra 
peleja jamais ferida nos Algarves... mas os cristãos 
estavam seguros nas nossas muralhas! Como nós 
estivéramos até então!... 
Porque desesperaste de Alá, Almansor!? Porque 

procuraste outra porta?! Porque correste ao pos-
tigo da traição do teu alcácer?! Não sabias que 
eles estavam em todo o lado? Até ali, na tua casa? 
E fugiste! Ibne Mahfote, fugiste! Montaste o teu 
cavalo, negro como o manto de vergonha que te 
cobria, e correste pelos campos fora, desesperado, 
desonrado e cego, tão cego que caíste no pego de-
samparado e partiste para o Paraíso de Alá onde 
os valentes e sábios repousam nas delícias da 
eternidade. Que nos ficou de ti, Almansor, a nós 
que continuámos na nossa Silves, outrora bela, 
poupados pela piedade dos cáfires?! Fraco con-
solo o nosso ao darmos, ao pego onde afogaste 
a vergonha do teu braço insuficientemente forte, 
o teu nome, Almansor! Pego de Almansor...para 
sempre, Ibne Mahfote! Para que o cristão jamais 
esqueça Almansor, o último rei de Silves, a pérola 
do Chenchir! Oh Silves, Silves!, Quantas noites 
passei deliciosamente junto a um recôncavo  do rio 
com uma donzela cuja pulseira rivalizava com a 
curva da corrente! As cordas do seu alaúde feridas 
pelo preletor estremeciam-me como se ouvisse a 
melodia das espadas nos tendões do colo inimigo.

COisas dO COrisCO

caros leitores cá estou de 
volta depois de uma se-

mana de férias em londres 
e paris duas das cidade eu-

ropeias onde mais atentados terroristas tem 
acontecido. Aliás, todas a pessoas com quem 
falava que ia fazer esta viagem me pergun-
tavam se não tinha medo de explodir com os 
amigos de AlIah.
No dia antes de chegar a Londres houve uma 

explosão no metro, nada melhor p’ra te dar más 
ideias. Isto são situações que não o controlo; há 
um mês a esta parte só num fim de semana morre-
ram 6 motociclistas de acidentes, não me impede 
de continuar a fazer mota, como vou continuar a 
viajar enquanto tiver vida e saúde porque tenho a 
certeza que já vivi mais anos daquilo que vou vi-
ver, tanto gosto de motas que gosto andar explorar 
estas lindíssimas cidades e ver os usos e costumes 
de outros povos.
No final foi uma ótima visita a duas asseadíssi-

mas cidades completamente diferentes, com uma 
passagem no túnel de La Manche entre Londres e 
Paris, no TGV. É sempre uma delícia viajar mas e 
também muito bom voltar a casa as nossas coisas, 
como se diz, continuar a trabalhar p’rá poupar pa-
taquinhas p’rá próxima viagem. Também é bom 
estar em casa, sobretudo quando durante vários 
anos devagarinho foste renovando teu lar em con-
sequência dos teus gostos e situações, como no 
nosso caso, eu e a conversada que estamos sozi-
nhos. Voltando a Montreal esta linda cidade que 
não troco por nenhuma outra no mundo sobretudo 
nesta altura do ano em que a natureza, como uma 

mulher bonita e original, cobre-se com o seu me-
lhor vestido de noite colorido, espontâneo, como 
uma estrela filante. Mas há vida não é só estrelas 
filantes e há que se preparar p’rá nova época, o 
inverno é, como sabem, longo e fresquinho, nada 
melhor para aquecer que comer bem. É por isto, 
que todos os fins de semana faço uma viagem aos 
nossos comércios portugueses, claro, p’ra com-
prar os produtos e temperos p’ra cozinhar uma 
boa comidinha, em casa, lugar onde se come me-
lhor no mundo. Sábado parei no Sá e Filhos, desci 
a cave e deparei com toda uma equipa de homens 

que se atacavam caixas e caixas de pimentas, p’rós 
temperos, até tinha um terceirense a moer pimen-
ta à moda de São Miguel, malagueta. O Mário que 
trabalha no talho diz que no final do dia o cheiro 
da pimenta chega à cabeça, mas faz um sinal com 
a mão a dizer  que não é só a pimenta... há outros 
ingredientes, líquidos e alcoolizados. Achei que o 
Valdir que não estava na equipa, ele que faz parte 
dos móveis daquele conceituado comércio, mas 
logo o Mário disse que ele ia entrar na segunda 
parte, o Marco acrescentou que ele estava a fazer 
exercícios de aquecimento.
Isto é o melhor do nosso povo que depois de 

mais de cinquenta anos a viver neste canto frio do 
globo, trazemos e guardamos preciosamente os 
nossos usos e costumes do lindo Portugal.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

ribeira quente em Festa

ribeira quente, freguesia 
piscatória do concelho da 

povoação como é denominado “o mais lindo 
dos Açores”, ilha de São miguel esteve em fes-
ta no mês de Setembro por ocasião das festas 
em honra do seu padroeiro apostolo São paulo, 
que este ano de uma maneira especial para co-
memorar o centenário da construção da igreja 
paroquial. por esta ocasião acolheu, aproxi-
madamente 500 emigrantes, filhos e descen-
dentes desta terra vindos das mais variadas 
partes do mundo aonde residem, incluindo as 
outras ilhas dos Açores e continente, mas com 
mais relevância dos estados unidos da Amé-
rica e canadá. Alguns há 47 anos que nunca 
mais lá voltaram, este ano fizeram questão de 
acompanhar por perto todo o magnifico pro-
grama das festividades, religiosas, profanas e 
culturais que tiveram lugar entre o dia 17 e 
terminaram a 26 de Setembro.
Eu pessoalmente, trinta e um anos depois, voltei 

para participar nas festas em honra do Apóstolo 
São Paulo, que se realizam no último domingo de 
Setembro. Eu faço parte desta multidão (milha-
res) de filhos da terra que por motivos económi-
cos um dia deixaram a sua terra natal, à procura 
de melhor vida em outros lugares, mas nunca es-
quecem o lugar onde nasceram, nem a igreja onde 
foram batizados. Voltei, encontrei a casa vazia, o 
pai e a mãe que um dia me deu há luz, que me 
deram um nome e me levaram à pia do baptismo, 
hoje seus restos mortais estão sepultados naquela 
terra molhada de lágrimas, cemitério, onde tudo 
se encerra, a vida e memória de um povo. As fes-
tas tiveram início no domingo dia 17 de Setem-
bro, com o desfile dos carros etnográficos da re-
colha das oferendas, seguido de arrematações em 
favor das festas. As festas deste ano que muito 
prometiam devido a presença de tanta gente emi-
grada foram afetadas pela presença da chuva que 
se manifestou durante todo o fim-de-semana. Até 
então o tempo era magnifico, mas nem por isso a 
chuva “tola” como diz o povo “chuvisco” que vai 
e vem, perturbou, mas não impediu a realização 
do programa previamente programado. Porque o 
povo desta terra, habituado pelos dissabores da 
natureza, não vira a cara, e vai em frente! 
Quinta-feira dia 21, jantar convívio com os emi-

grantes, onde mais de 300 pessoas marcaram pre-
sença, para comer e conviver recordando tempos 
de outrora e tiveram a oportunidade de dançar.
Sexta-feira dia 22, no âmbito das comemora-

ções do centenário da igreja paroquial do após-
tolo São Paulo, rito solene da dedicação da igreja 
paroquial da Ribeira Quente, e Sagração do Altar 
da Eucaristia. Esta celebração foi presidida pelo 
bispo de Angra e Ilhas dos Açores, Sr. Dom João 

Lavrador.
A animação do arraial com as cantigas ao de-

safio, que prometia ser bom, pela qualidade dos 
cantadores, que haviam sido contratados, de São 
Miguel, João Luís das Capelas e Jorge Rita da 
Ribeira Quente e da ilha de São Jorge, Bruno 
Oliveira e António Isidro, foi curto, apenas João 
Luís e Bruno Oliveira tiveram a oportunidade de 
terminar o seu desafio, já o Jorge Rita e António 
Isidro foram interrompidos pela chuva; mesmo 
sobre ameaça da chuva os presentes não arreda-
ram pé e para não ficarem com água no bico, tive-
ram a oportunidade de escutar a desgarrada com 
os quatro cantadores em palco.
No sábado à noite, em procissão o povo percor-

reu grande parte da freguesia para a recolha dos 
andores das casas dos fiéis que se disponibiliza-
ram para a respetiva decoração, seguido da missa 
solene. 
O arraial foi animado pelo artista luso canadia-

no, filho da freguesia Mário Marinho e pelo gru-
po musical “Chave D’Ouro” intérpretes da po-
pular canção, Pai da Criança (Quem Será), mas 
mais uma noite o espetáculo foi incomodado pela 
chuva. O grande dia das festas, foi sem dúvida al-
guma o domingo, com a missa solene e a realiza-
ção da procissão em volta da freguesia, que este 
ano se fez acompanhar por 6 bandas filarmónicas 
e pela chuva miudinha que mais uma vez veio 
manifestar a sua comparência nas festas.
O arraial foi animado pelos concertos das bandas 

filarmónicas. Segunda-feira, dia da procissão das 
migalhas, e o sermão no porto dos barcos com a 
presença da imagem de São Pedro Gonçalves pa-
droeiro dos Homens do mar e São Paulo padroei-
ro da freguesia. É sempre com muita emoção que 
o povo atentivamente escuta e aprecia o pregador 
que de cima de um barco apregoa o sermão, e 
sempre faz referência à coragem dos homens do 
mar, lhes desejando boa sorte, eles pescadores de 
peixes, assim como o apóstolo São Paulo pela 
evangelização cristã, foi pescador de almas.
Ainda na ocorrência das comemorações do cen-

tenário da edificação da igreja, teve lugar no in-
terior da igreja e na presença de várias centenas 
de pessoas, o lançamento da publicação do livro 
“Tombo da Paróquia da Ribeira Quente 1917-
2017 – Evocar Factos Para Fazer Memória”.
A apresentação esteve a cargo da Sr.ª Professora 

Gina Carvalho, ilustre filha da terra. No mesmo 
evento os presentes foram brindados com um do-
cumentário e com um momento musical da res-
ponsabilidade do grande músico de viola da terra 
Rafael Carvalho que se fez acompanhar ao violão 
pelo seu irmão César Carvalho e pela magnífica 
voz de Eduarda Braga. As festas encerraram na 
terça-feira com o popular jantar convívio orga-
nizado pela cooperativa dos Pescadores locais. 
No dia seguinte, foi tempo de preparar as malas, 
dar a despedida, dizer adeus aos Açores, olhar a 
rocha de basalto negro, que nunca sai de dentro 
de nós.

márIo cArvAlho
mcarvalho@avozdeportugal.com
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PelO menOs 59 mOrtOs em las vegas nO PiOr
tirOteiO de semPre nOs estadOs unidOs
num festival de música country.
Perante o novo balanço de vítimas, este é já con-

siderado o mais mortífero tiroteio de sempre nos 

Estados Unidos, superando o massacre da disco-
teca Pulse, em Orlando, em 2016, quando 49 pes-
soas foram mortas por um atirador abatido pela 
polícia.
As autoridades identificaram o autor do massa-

cre como Stephen Paddock, um residente da ci-
dade de 64 anos, que se suicidou poucos minutos 
antes da chegada da polícia ao quarto de hotel a 
partir de onde fez os disparos. A polícia acredita 
que o homem tenha feito o check-in no hotel na 
quinta-feira. Em conferência de imprensa, o xeri-
fe do condado de Clark, Joe Lombardo, descreveu 
o atacante como um “lobo solitário”, excluindo 
para já qualquer ligação a grupos terroristas. O 
Daesh reivindicou o ataque através do seu braço 
de propaganda, dizendo que Paddock se conver-
teu “há alguns meses”, mas não há confirmação 
de que haja ligações entre o sexagenário e o grupo 
terrorista. 
No quarto de hotel onde estava foram encontra-

das dez espingardas automáticas para além da que 
foi utilizada, disse Lombardo. Os disparos sobre o 
público do festival de música em Las Vegas foram 
feitos a partir do 32.º andar do Mandalay Bay Ho-
tel and Casino, um dos principais hotéis da cida-
de, situado na Strip, a zona dos populares casinos. 
O massacre terá durado mais de cinco minutos. 
Mais de 22 mil pessoas estavam a assistir ao con-
certo, quando o ataque ocorreu. 
O Presidente dos EUA, Donald Trump, expres-

sou “profundas condolências” aos familiares das 
vítimas num ataque que qualificou como “terrí-
vel”. Mais tarde, numa declaração na Casa Bran-
ca, Trump disse que o ataque foi “um ato de mal-

vadez pura” e elogiou a “velocidade miraculosa 
da atuação da polícia”. O Presidente norte-ame-
ricano revelou que irá deslocar-se a Las Vegas na 
quarta-feira.
Hillary Clinton também reagiu ao ataque, dei-

xando um apelo para que se enfrente a NRA, a 
poderosa associação que defende o porte de armas 
de fogo nos EUA. “A nossa dor não é suficiente. 
Podemos e devemos pôr a política de lado, en-

frentar a NRA e trabalhar juntos para impedirmos 
que isto volte a acontecer”, escreveu Clinton. Ini-
cialmente foi noticiado que o presumível autor 
do ataque tinha sido morto a tiro por agentes que 
tiveram de forçar a entrada no quarto de hotel do 
atirador com recurso a explosivos. Porém, horas 
depois, o xerife local revelou que Paddock se ti-
nha suicidado. Marilou Danley, uma mulher de 
62 anos que partilhava casa com o suspeito e que 
estava a ser procurada pela polícia, foi entretanto 
encontrada. Será uma testemunha relevante para a 
investigação e não uma cúmplice do atirador.
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Psd e Cdu sãO Os grandes derrOtadOs
A quebra do PSD ficou simboli-

zada em Lisboa, onde Teresa Leal 
Coelho foi terceira, obtendo cerca 
de 11,23%.
Perante os resultados, perto da 

meia-noite, Pedro Passos Coelho 
assumiu a derrota – “um dos piores 
resultados de sempre” – e abriu a 
porta à demissão da presidência do 
partido. “Não deixarei de ponderar 
devidamente os resultados”, garan-
tiu, afirmando que fará uma “refle-
xão pessoal” sobre a possibilidade 
de se demitir, uma hipótese que ga-
nha força, tendo em conta o tom da 
sua declaração de derrota.
As hostilidades contra Passos 

Coelho dentro do PSD tinham sido 
abertas pouco depois das 21h, na 
TVI, por Manuela Ferreira Leite, a 
ex-líder que foi afastada por Passos 
Coelho em 2010. “Estou um boca-
dinho chocada e atónita. Os resul-
tados são demasiadamente maus 
para uma pessoa como eu, que 
gosto muito do partido, não estar 
abalada”, afirmou Ferreira Leite, 
parafraseando a tirada mortal que 
António Guterres usou na noite das 
legislativas de 1991, para abrir a 
guerra interna no PS, que levou ao 
afastamento de Jorge Sampaio. Já 
perto das 22h era a vez de o também 
ex-líder e antigo primeiro-ministro 
Pedro Santana Lopes dizer à SIC: 
“As pessoas compreenderão que se 

sinta tristeza por estes resultados.” 
Poucos minutos depois, também 
na SIC, foi a vez de um outro ex-
-líder, Luís Marques Mendes, numa 
alusão à demissão de António Gu-
terres, na noite das autárquicas de 
2001, ir mais longe e vaticinar: 
“Não me surpreenderia muito que 
Passos Coelho tomasse hoje ou na 
próxima terça-feira a decisão de di-
zer que sai, que se afasta, que não 
se candidata novamente à liderança 
do partido.”
Em números globais, o resultado 

do PSD consegue ser pior do que 
há quatro anos, quando já tinha 
sido mau e este partido foi penali-
zado pelo facto de se viver o pico 
da austeridade. Então o PSD ga-
nhou 106 câmaras, 86 conquistadas 
sozinhas e 20 em coligação com o 
CD – o que já então tinha sido um 
péssimo resultado, uma vez que em 
2009 os sociais-democratas tinham 
partido de um total de 139 câma-
ras contra 132 do PS. Agora fica-se 
pelas 79 presidências de câmaras 
sozinho e 19 em coligação. Quan-
to aos concelhos mais populosos, 
o PSD mantém agora Braga e Cas-
cais, mas não reconquista mais ne-
nhum.
Para esta derrota do PSD contri-

buiu, na prática, mas sobretudo 
simbolicamente, o mau resultado 
obtido por Teresa Leal Coelho, que 

fica em terceiro lugar, com cerca 
de 11,23% e praticamente empa-
tada com João Ferreira da CDU, 
que tem 9,56%. E se os comunis-
tas mantiveram os dois vereadores, 
o PSD desceu de quatro para dois. 
O PSD, que já ganhou a presidên-
cia à Câmara de Lisboa com Pedro 
Santana Lopes, em 2001, obteve o 
seu pior resultado, já que, há qua-
tro anos, Fernando Seara registou 
22,37% (contra 50,51% de António 
Costa). Em 2009, quando Costa ga-
nhou por 29,54%, o PSD dividiu o 
seu eleitorado entre Carmona Ro-
drigues (que substituíra Santana na 
batalha de Lisboa) com 16,7%, e 
Fernando Negrão, o candidato ofi-
cial do partido que se ficou pelos 
15,74%.
A derrota do PSD foi também 

acentuada com os resultados do 
Porto. Conquistando a maioria ab-
soluta, o independente Rui Moreira 
foi reeleito, com maioria absoluta. 
Na reedição do duelo de há quatro 
anos, o candidato do PS, Manuel 
Pizarro, ficou igualmente em se-
gundo. Mas no Porto, o PSD, que 
em 2013 obteve 21,06%, com Luís 
Filipe Menezes (tendo então per-
dido eleitorado tradicional do par-
tido para Moreira, já que Rui Rio 
o apoiou), fica agora em terceiro, 
com apenas cerca de 10%, tendo 
Álvaro Almeida como candidato.
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O dia que a Catalunha nãO vai esqueCer
o referendo que madrid e a 

justiça espanhola não reco-
nhecem teve assembleias de voto 
encerradas à força pela polícia 
espanhola e muita violência, mas 
também teve votos, muitos votos, 
e estes foram contados. À pergun-
ta “quer que a catalunha seja 
um estado independente em for-
ma de república?”, 90% dos que 
quiseram e conseguiram votar 
disseram “sim”.
Segundo os resultados apresen-

tados ao início da madrugada pelo 
conselheiro da presidência e porta-
-voz da Generalitat, Jordi Turull, 
foram contabilizados 2.262.424 bo-
letins de voto, ao mesmo tempo que 
770 mil pessoas não puderam votar 
ou viram os seus votos ser confis-
cados pela polícia depois de o faze-
rem. A favor da independência vo-
taram 2.020.144 pessoas, ou 90%, 
enquanto 176.565 cidadãos saíram 
de casa para votar “não” (7,87%).
Os votos nulos foram pouco mais 

do que 20 mil, os em branco 45.586. 
Apesar do grande aparato policial, o 
governo catalão afirma que a grande 
maioria das assembleias se manteve 
aberta entre as 9h e as 20h, perto de 
86%. Encerradas foram 319 esco-
las – outras 80 foram cercadas ou 
sofreram algum tipo de intervenção 
das autoridades, como a retirada de 
urnas.

“Foi um dia difícil e temos de as-
sinalar danos pessoais e materiais. 

Queremos afirmar o nosso apoio às 
844 pessoas agredidas, das quais 
73 já apresentaram queixa contra 
os agressores”, disse Turull. Apesar 
de tudo, “o referendo celebrou-se, 
votou-se e os votos foram contados, 
com enormes dificuldades, mas 

celebrou-se e passámos do ‘votare-
mos’ ao ‘votámos’”.

As dificuldades foram, de facto, 
muitas. Madrid fez o que pôde para 
impedir que se votasse, incluindo 
apreender boletins, urnas, cartas 
dirigidas aos presidentes e vogais 
das mesas de voto (em Espanha são 
escolhidos por sorteio e notificados 

por carta) e outro material necessá-
rio à votação. Na escola onde o PÚ-
BLICO esteve grande parte do dia, 
nenhum membro da mesa compare-
ceu e, como definido na lei, assumi-
ram esses cargos os primeiros três 
eleitores de cada mesa a entrar na 
assembleia de voto.
Sem o censo impresso, como ha-

bitualmente, o governo decidiu em 
cima da hora que se votaria através 
de censo universal, com cada pessoa 
a poder votar em qualquer assem-
bleia. O problema é que a aplicação 
criada para que os responsáveis pe-
las mesas acedessem ao censo pas-
sou o dia a ser encerrada por ordem 
judicial. A certa altura, em muitos 
sítios, optou-se pelo voto manual, o 
que não assegura que uma mesma 
pessoa não possa ter votado mais do 
que uma vez.
Por outro lado, e ao contrário do 

que escreveram jornais espanhóis 
como o diário El País, na escola 
onde o PÚBLICO esteve, ninguém 
votou sem BI ou sem ter inserido o 
seu boletim no envelope correspon-
dente. Quanto à contagem, o rigor 
foi ao ponto de se considerarem 
nulos os boletins de tamanho dife-
rente, quando se sabe que muitos 
eleitores os trouxeram de casa, com 
medo que nas assembleias não hou-
vesse suficientes.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

impOrtatiOns

ITALPLUS
          IMPORTATIONS inc

Armenia Teixeira
Advogada

 O’hanlOn sanders teixeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101

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

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

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

COisas que aCOnteCem
jorge mAtoS
jmatos@avozdeportugal.com

era sábado, cedo de ma-
nhã anunciava tempo-

ral, o vento soprava forte 
como que puxando chuva 

das nuvens dum cinzento carregado e esta 
em breve caía forte tocando os vidros das ja-
nelas, um Fevereiro tempestuoso em véspe-
ras de despedida. 
A estação de rádio Portuguesa tocava um fado 

castiço do Alfredo Marceneiro. A garrafa de 
aguardente de medronho quase fazia, oferta de 
um amigo, convidava mesmo a um convívio in-
timo, virei um cálice de um trago, senti a gar-
ganta e o peito ardendo ao impacto. Respirei 
fundo e ganhei fôlego e coragem para outra vi-
radela sem me fazer rogado, um terceiro cálice 
foi virado, desta vez calma e deliciosamente. 
Guiei-me à caixa do correio passei os olhos 

pela correspondência que era quase tudo de 
contas a pagar e publicidade diversa. Dirigi-me 
ao sofá em frente da televisão, o ambiente con-
vidava mesmo a descontrair. Ocorreu-me en-
tão escrever uma história, a primeira da minha 
vida a ser atirada ao papel, sentia-me inspirado 
como nunca, ia escrever uma autêntica obra de 
arte literária. Sentia-o naquele momento, e a 
veia poética que muito raramente dava sinais de 
vida estava ali vivinha aos saltos. Repuxando 
mesmo e a dizer toma-me, sou tua. Seria uma 
história de arromba, escrita num estilo simples 
objetiva porque em princípio a simples leitores 
se destinava. Mas ficaria famoso meu nome, 
havia de circular entre as pessoas graúdas da 
comunidade, como homem predestinado para 
o campo das letras, porque nunca é tarde para 
coisa alguma. Lembrei-me então dos tempos de 
escola de me terem falado nas funções da litera-
tura e que a poética era a mais importante num 
texto literário. Pois essa função havia de ser a 
tónica de cada frase da minha história sobre um 
amigo e emigrante de quem ouvira coisas tão 
contraditórias, ele até gozava com o que eu es-

crevia, dizia que eu era um bruto com preten-
sões a escritor ou qualquer coisa assim. 
Procurarei também não esquecer romancear 

um bocadinho para não identificarem o meu 
amigo e omitirei tanto possível a minha opinião 
pessoal como narrador, como mandam as leis. 
A musa batia-me a porta pelas mãos da chuva à 
semelhança do que acontece aos poetas, músi-
cos, pintores e escritores. E daí quem sabe onde 
se pode chegar com uma história? Com uma pi-
tadinha de sorte podia ser o primeiro passo para 
uma carreira literária pois no mundo em que se 
vive, a sorte é afinal o maior trunfo em tudo. 
Enquanto muitas ideias desciam cabeça abai-

xo, aterrando no espírito de tanta genialidade 
ao mesmo tempo ia passando os olhos por um 
jornal português publicado em Montreal, e do 
qual sou colaborador. Com a mesma velocidade 
dos relâmpagos de lá de fora, minha mente se 
imobilizou assim como os olhos quando estes 
por descuido assentaram no nome do tal meu 
amigo, escarranchado como título duma peque-
na notícia perdida entre anúncios de salsicharia, 

carros, orações, e pronto a vestir, onde se dizia 
que, o tal amigo e emigrante acabava de regres-
sar ao Continente, contratado por um internato, 
a fim de ensinar português que a crianças de 
língua inglesa. Praguejei em voz alta, e passei 
os dedos em pente pela cabeça quase descapo-
tável, ajeitei a cintura das calças e encaminhei-
-me para a garrafa da aguardente de medronho 
onde parece que vi umas mãos à chamar-me e 
empinei mais uma vez pelas goelas abaixo lam-
buzando o gargalo.

PedrO PassOs COelhO
nãO se reCandidata à
liderança dO Psd

pedro passos coe-
lho não se vai re-

candidatar à liderança 
do partido, anunciou 
na comissão perma-
nente de manhã e à 
tarde na comissão po-
lítica Nacional, segun-
do apurou o obser-
vador junto de várias 
fontes presentes nestes 
órgãos nacionais. 
O líder do PSD tinha 

dito que não se ia “pôr 
ao fresco” se houvesse uma leitura nacional das 
eleições autárquicas, mas acabou por ceder. A 
derrota foi muito mais pesada do que inicial-
mente o líder do PSD esperava — em Lisboa e 
no Porto. Mas ainda havia quem na sede fizesse 
contas de modo a interpretar os dados de forma 
menos catastrófica. O líder do partido passou 48 
horas em “reflexão aprofundada” e concluiu que 
não devia recandidatar-se.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

aGÊncias
de ViaGens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
514.862.2319
danny pEna
514.688.4576

pEdrO alvEs
514.898.1152

www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

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

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

cOntabilista

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

www.acaixa.ca

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

Tel.: 514.499.1624

dentista

eletricidade

aGÊncias
funerárias

mercearias

mOnumentOs

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

padaria

renOVações

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

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

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

impOrtadOres

agência
AlgArve

restaurantes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn
969, Rachel E. Mtl, Qc.

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

serViçOs cOnsulares
EMb. dE pOrtugal EM Otava T.: 613.729.0883 
cOns. gEral dE pOrtugal, MOntrEal T.: 514.499.0359

ranchOs fOlclóricOs
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

filarmónicas
F. divinO EspÍritO santO T.:514.844.1774
F. pOrtuguEsa dE MOntrEal T.:514.982.0688

iGreJas
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

escOlas

ajuda à FaMÍlia T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

centrOs

assOciaÇãO dOs pais T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa dE nOssa 
sEnhOra dE FátiMan dE laval T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa dO canadá T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa dO Esp. santO T.:514.251.9791
ass. pOrtuguEsa dE lasallE T.:514.366.6305
ass. pOrtuguEsa dE stE-thérèsE T.:514.435.0301
ass. da tErra quEbEquEntE T.:514.237.3994
casa dOs aÇOrEs dO quEbEquE T.:514.388.4129
cEntrO cOMunitáriO
 dO divinO EspÍritO santO T.: 514.353.1550
cÍrculO dE rabO dE pEiXE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica T.: 514.273.4389

assOCiações e Clubes

iGreJa

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

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

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

nOtáriOs renOVações

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

Depositária do arquivo notarial 
de Me. Luciano Bernardo 

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

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

INFormAÇÃo pArA quem lÊ.

reSultADo pArA
quem ANuNcIA.

câmbIo Do DólAr cANADIANo
3 De outubro De 2017
1 euro = cAD 1,480950

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

serViçOs financeirOs

restaurantes serViçOs financeirOs

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

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

t.: 514.668.6281
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Motorista com Carta de Conduçâo Classe 5
Para fazer entregas de uma companhia de 

distribução de produtos alimentares
Enviar C.V. para mariap@ferma.ca, por 

Fax 514 845-5345 ou apresentar-se 
no 2615 Place Chassé, Montreal H1Y 2C3

empreGOs

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

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. 
Nora: 450-628-5472 Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.

Resolve osseus problemas sem voodoo.
rOsa: 514-278-3956

serViçOs

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

Companhia em paisagismo está à procura de empre-
gados com ou sem experiência com carta de condu-
ção. 514-242-7649

prOcura-sE paisagista cOM EXpEriência 
EM pavE uni, MurOs E Escadas EM blOcOs

E asFaltO. 514-992-1586

empreGOs

Pessoa para trabalhar 
na grelha de carvão 
a tempo inteiro com

experiência
t.: 514-814-0362

PadeirO COm exPeriênCia a temPO inteirO 
e assistente PadeirO a temPO inteirO. e, 

senhOra Para trabalhar aO balCãO
e Fazer sanduíChes.

tania: 514-795-8277

Estamos à procura de pessoas
com experiência em terraplanagem.
Especializado em muros Pavé-uni.

Estamos localizados na margem-sul
Lorenzo: 514-991-8455

Padaria situada em Ste-Thérèse  precisa de
padeiros e ajudante padeiro. Os interessados 

poderão contactar para os 
seguintes números de telefone: 
514-979-3348 ou 450-434-4150.

Precisa de senhora para fazer limpeza de uma 
casa sem crianças e que fale francês. Sextas-feiras 

durante a tarde, durante 3 horas a todas as duas 
semanas. 514-486-0847

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

lhados à moda portuguesa.
438-764-4964

OraÇãO aO divinO EspÍritO santO
Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, Vós 
que iluminais todos os meus caminhos, para que atinja o meu 
ideal. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e 
esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm feito; Vós 
que estais comigo em todos os instantes, eu quero humilde-
mente agradecer por tudo o que sou e por tudo o que tenho 
e confirmar mais uma vez a minha esperança de um dia me-
recer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na 
perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração 
três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias 
terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar as-
sim que receber graça. Agradeçe-Vos Senhor as graças de-
sejadas. L.B.

OraÇãO aO divinO EspÍritO santO
Oh! Divino Espírito Vós que me esclareceis de tudo, que ilu-
minais todos os meus caminhos, para que eu possa atingir a 
felicidade; Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e 
esquecer todas as ofensas e até o mal que têm feito; vós que 
estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente 
agradecer por tudo o que sou eu e por tudo o que tenho e con-
firmar mais uma vez a minha esperança de um dia merecer e 
poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua 
glória e paz. Amén! Pai.
Nosso e Avé Maria. Obrigado mais um vez. A pessoa deverá 
fazer esta oração três dias seguidos sem dizer o pedido e 
dentro de três dias terá alcançado a graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que receber graça. Agradeço graça re-
cebida e peço perdão pelo atraso e protecção no futuro. L.B.

OraÇãO
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós 
peço pelo amor de Deus atendei ao meu pedido. Ó minhas 
13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, pelo sangue que 
Jesus derramou do seu corpo. Pelas lágrimas que Jesus 
derramou dos seus Sagrados Olhos, atendei ao meu pedido. 
Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-me a Vossa Bênção, afastei 
de mim os inimigos e dai-me sorte na vida. Que olhos do mal 
não me vejam, que os inimigos se afastai e cortai a força aos 
meus inimigos e atendei ao meu pedido. Se eu alcançar a 
graça de... ficarei devota de vós e mandarei publicar esta ora-
ção, pela Graça recebida. L.B.

Companhia de produção de radiadores para veículos 
está à procura de empregados  com experiência e a 
tempo inteiro, experiência em soldadura uma mais va-
lia. Somos uma companhia que fala português.

pedro: 438-993-6626

† victOr ManuEl cOsta Martins
Faleceu em Montreal, no dia 27 
de setembro de 2017, com 76 
anos de idade, o Sr. Victor Manuel 
Costa Martins natural da Ribafria, 
Peniche, Portugal. Deixa na dor sua 
esposa Sra. Lígia Pascoal Martins, 
sua filha Sandy (Simon), seu filho 
Hélder (Karine), suas netas Livia, 
Leonor, seu neto Mateo, e muitos 
mais familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMOria 
1120, Jean-Talon E., Mtl 
www.memoria.ca, 514-277-7778 
danny pena
A missa de corpo presente terá lugar hoje, quarta-feira, 
dia 4 de outubro de 2017 às 11h30 na igreja Santa Cruz, 
e será sepultado em Portugal. A família vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignarem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.

Restaurante procura um gerente para tomar 
conta da cozinha, organizar e gerir

a churrascaria portuguesa, 
com experiência.

514-826-3401

Precisa-se de pessoas para trabalho geral
num restaurante português. 514-251-1001

aluGa-se

Aluga-se 41/2 na rua Joliette em Longueuil num 
triplex todo renovado com uma linda cozinha com 
chão em cerâmica, varanda, com estacionamento, 
livre no 1º de novembro. 680$/mês. 438-881-5212

† jOãO MOscatEl
1926-2017

Faleceu em Laval, no dia 1 de outu-
bro de 2017, com 91 anos de idade, 
senhor João Moscatel esposo da 
senhora Isabelle Pereira, natural de 
Livramento, São Miguel,  Açores, 
Portugal. Deixa na dor sua esposa, 
suas filhas Adriana, Marguerite, Jo-
hanne (Yves Gauthier), Lucia, seus 
19 netos, 17 bisnetos e 1 trineta, 
sua irmã Maria Do Carmo Moscatel, 
cunhados/as, sobrinhos/as, familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório terá lugar sexta-feira 6 de outubro das 17h às 
22h, sábado a partir das 9h, seguir-se há o funeral na igre-
ja de Nossa Senhora de Fátima em Laval e será sepultado 
em cripta no Mausoléu St-Martin em Laval. Donativos à 
Maison des soins palliatifs de Laval serão açeitos (caixa de 
donativos será posta no salão funerário). A família vem por 
este meio agradecer a todas a pessoas que se dignarem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.

OraçãO
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carnEirO: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. 
Amor: Poderá ser surpreendido com uma declaração de amor. Não 
hesite em comprometer-se pelo que está correto. Saúde: Evite as 
gorduras. Dinheiro: Mantenha a calma para resolver um problema 

no seu trabalho. Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

tOurO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Poderá viver uma relação fugaz, 
mas cheia de paixão. A Vida espera por si. Viva-a! Saúde: Relaxe e 
liberte o stress acumulado no dia a dia. Dinheiro: A nível financeiro 
está tudo controlado. Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4 

géMEOs: Carta Dominante: O Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: A sua felicidade poderá despertar 
comentários invejosos. Descubra a imensa força e coragem que 
traz dentro de si! Saúde: Cuide do seu sistema cardiorrespiratório. 
Dinheiro: Esteja atento às atitudes de um colega pouco sincero. 

Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

caranguEjO: Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Empenhe-se a cem por cento num envolvimento amoroso 
recente. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida! 
Saúde: Faça uma desintoxicação ao seu organismo. Dinheiro: Fase 

favorável ao fecho de negócios. Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

lEãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Controle o mau-humor. Saúde: Deve gerir 
bem as suas energias para não se sentir desgastado. Dinheiro: 
Controle eficientemente a sua vida financeira. 

Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

virgEM: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer alguns 
problemas. A paz começa no seu próprio coração. Saúde: 
Receberá os resultados de um exame e sentir-se-á muito aliviado. 

Dinheiro: Procure não tomar nenhuma decisão sem antes analisar tudo o 
que ela implica. Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

balanÇa: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias 
Negativas. Amor: Confie mais na sua cara-metade. Saúde: Poderá 
sentir-se psicologicamente fragilizado. Dinheiro: Seja firme e não 
deixe que abusem da sua boa vontade. 

Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

EscOrpiãO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Uma discussão com o seu par 
deixá-lo-á preocupado. Saúde: Poderá passar por uma fase de 
desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no futuro. 

Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

sagitáriO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. 
Amor: Aproveite para estar mais tempo com os seus amigos. A 
vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde: Modere as suas emoções. 
Dinheiro: Ritmo de trabalho intenso mas o resultado será muito 

gratificante. Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

capricÓrniO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Procure dar um pouco mais de ânimo e 
vitalidade à sua relação afetiva. Tenha ideias e coloque-as em 
prática. Saúde: Cuidado com as costas, não faça grandes esforços.  
Dinheiro: Nunca deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, 

será prejudicial para si. Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

aquáriO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Exija do seu par a verdade sobre as suas intenções. A 
confiança é a grande força da vida! Saúde: O cansaço físico pode 
ser resolvido com um bom banho relaxante. Dinheiro: Reflita 

acerca do seu futuro profissional. Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

pEiXEs: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão por um erro 
cometido no passado. O poder da transformação leva o velho e traz 
o novo. Saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter um abcesso. 

Dinheiro: Possível entrada de dinheiro. Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

hOróscOpO maria helena martins

SudoKu: níVel QuASe IMPoSSíVel
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cAÇA pAlAvrAS | temperoS e coNDImeNtoS
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O homem estava a fazer turismo no Chile. Num dos pas-
seios os turistas foram visitar o templo do índio com a 
melhor memória do mundo. Havia uma enorme fila mas 
o homem queria ver se a memória do índio era mesmo 
boa! Nessa fila cada pessoa podia fazer uma pergunta 
qualquer para o índio que ele responderia. O homem es-
perou pacientemente, pagou os 10 dólares e fez a sua 
pergunta: -O que comeu ao pequeno-almoço do dia 2 de 
Maio de 1937? (o índio tinha 98 anos) -Ovos! Respondeu 
o índio sem pensar. Claro que o homem ficou sem acre-
ditar, pois como saberia se era verdade? Mas como era 
apenas UMA pergunta foi-se embora com a certeza que 
fora enganado. 50 anos depois o homem estava pas-
seando nas ruas de NY quando viu sentado na calçada o 
mesmo índio. Sem acreditar nos seus olhos pois o índio 
já devia ter uns 140 anos, ele perguntou: -Mas como? E 
o índio mais uma vez sem titubear: -Cozidos!

O sujeito vai ao médico. - Doutor, estou sofrendo de insó-
nia! - confessa com voz preocupada. - Humm... há quan-
to tempo? - Há uns três ou quatro meses! - E quantas 
horas o senhor dorme por noite? - Veja bem, doutor, à 
noite eu durmo bem, e de manhã também... é à tarde 
que eu não consigo dormir direito!

F1: max verstaPPen venCe na malásia 

Max Verstappen, Red Bull, fa-
zendo uma espetacular corrida e 
depois de ultrapassar o britânico 
e comandante da prova Lewis 

Hamilton Mercedes, vence este que foi sem dú-
vida um dos melhores grandes prémios dos últi-
mos tempos na Malásia, e direi mesmo na histó-
ria da Fórmula 1, tendo como cenário o circuito 
de Sepang. Max Verstappem ofereceu-se assim 
a melhor prenda no dia do seu aniversário. Ha-
milton subui ao pódio em segundo acompanha-
do por Daniel Ricciardo outro Red Bull. Antes 
de começar a prova, um drama começou para a 
equipe Ferrari. Kimi Raikkonen, ao sair das bo-
xes para levar o carro à grelha, reclamou que es-
tava sem potência, o mesmo problema que teve 
Sebastian Vettel no treino de classificação. Rai-
kkonen até chegou a colocar o carro na largada 
mas a equipe recolheu de volta para as boxes , 

para tentar corrigir o problema antes da parti-
da. Mas... missão impossível, o finlandês ficava 
mesmo fora da prova. A largada foi impecável 
com Hamilton a comandar a prova. Occon foi o 
primeiro a parar logo no final da segunda volta, 
pois tinha perdido pressão nos pneus. Na quarta 
volta, Verstappen partiu para cima de Lewis Ha-
milton e assumiu a ponta, em uma bela manobra 
no final da reta dos boxes. Na volta seguinte, o 
britânico tentou retomar a sua posição mas não 
conseguiu. Entretanto lá do fundo do pelotão de 
onde havia largado Sebastian Vettel fazia subi-
da monstruosa ultrapassando tudo e todos e na 
décima volta foi a vez de deixar para traz de si 
Fernando Alonso que se encontrava na décima 
posição. Por sua vez Daniel Ricciardo com uma 
excelente ultrapassagem sobre Valtteri Botas 
assume o terceiro lugar da prova. Na 24ª volta 
Vettel já estava colado em Valtteri Bottas, am-
bos ainda não tinham parado. Três voltas depois, 

Hamilton fez o pit stop e colocou pneus macios. 
O britânico retornou exatamente à frente da luta 
entre Bottas e Vettel. Uma volta depois seria a 
vez de Verstappen parar e com isso Ricciardo 
assumiu a liderança por poucos minutos .Vettel 
também parou e calçou pneus super macios e na 
29ª volta já tinha ultrapassado Bottas e ocupa-
do o quarto lugar na prova . Após a paragem de 
Ricciardo, Verstappen voltou para a ponta, se-
guido por Hamilton. O australiano ficou com a 
terceira posição  e tinha uma boa vantagem em 
relação ao Vettel. Na 43ª volta Vettel começou a 
se aproximar muito de Daniel Ricciardo. Porém 
o alemão fez o primeiro ataque apenas na 49ª, 
onde Ricciardo se defendeu muitissimo bem. 
Após este ataque, os pneus de Vettel começaram 
a ficar bem gastos e evidentemente a perder tra-
ção, deixando as traseiras do monolugar de Ric-
ciardo , que garantiu o pódio. Verstappen seguiu 
tranquilo rumo à segunda vitória da sua carreira. 
Hamilton cruzou em segundo, com Ricciardo 
em terceiro. Vettel ficou mesmo com a quarta 
posição, com Bottas em quinto. Lance Stroll fez 

uma corrida extraordinária termi-
nando à frente do seu companhei-
ro de equipa Filipe Massa e num 
brioso sétimo lugar. Mas na volta 
após a bandeirada, Stroll acertou 
o carro de Sebastian Vettel, des-
truindo o carro do alemão, que 
voltou para os boxes sentado no 
monolugar de Pascal Wehrlein.
Os comissários do GP da Malásia 
decidiram não adotar nenhuma 
ação pós-corrida no incidente en-
tre Lance Stroll e Sebastian Vet-
tel. Entretanto no final da corrida 
o jovem Max feliz comentava 

aos jornalistas; “É incrível ter vencido a corrida 
hoje. Pude ver imediatamente que o nosso ritmo 
era bom e que Lewis estava a ter  dificuldades 
com a tração. Arrisquei e usei toda a potência da 
bateria que pude para ultrapassá-lo. Eu sabia que 
ele estava a lutar pelo campeonato e não correria 
riscos demais, portanto ataquei. Assim que pas-
sei Lewis, sabia que poderia controlar a prova. O 
carro estava ótimo e o nosso ritmo com o pneu 
macio era melhor do que o esperado. Foi uma 
corrida bastante física e estava quente no carro, 
sem contar que eu não me estava a sentir bem 
neste fim de semana, mas conseguimos ir até o 
fim. Nunca podemos prever como será o restan-
te da temporada, mas continuamos a melhorar o 
carro e tudo parece positivo. Espero que isso sir-
va de base para o resto do ano e um bom começo 
na próxima temporada. Ontem, eu não esperava 
ser tão rápido hoje, e vencer aqui foi inesperado, 
estou muito feliz”.

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com



A Voz de PortugAl  |  MerCredI, 4 oCtobre, 2017  |  P. 13

O que parecia impos-
sível. José tornou 
isso uma realidade. 
Minha esposa ficou 
na cama durante 2 
anos, sem cura mé-
dica. Como último 
recurso fomos visi-
tar José. desde que 

descobrimos ser um vidente de Fátima. Ele 
a curou desaparecendo a feitiçaria e celebra-
mos mais um ano de vida.

Efrain & Maria

Vidente de Fátima 
existe apenas um 
e ele está aqui em 
Montreal. Tive a 
sorte e o privilégio 
de conhecê-lo. Mi-
nha vida pessoal e 
financeira foi des-
truída. Vidente de 
Fátima com seu 

ritual trouxe a fortuna e expulsou a ruína. 
Obrigado José

Miguel

Ela me enganou 
muitas vezes com 
homens diferentes. 
Cansado de sua 
trapaça eu paguei 
3 psíquicos dife-
rentes, mas não 
me ajudaram, só 
roubaram o meu 

dinheiro. Peguei sua foto com muita descon-
fiança para José. Ele me deu resultados em 3 
dias. Agora, ela está comigo.

Nome confidencial
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 p j v E d
1-Man. City 19 7 6 1 0
2-Man. United 19 7 6 1 0
3-Tottenham 14 7 4 2 1
4-Chelsea 13 7 4 1 2
5-Arsenal 13 7 4 1 2
6-Burnley 12 7 3 3 1
7-Liverpool 12 7 3 3 1
8-Watford 12 7 3 3 1
9-Newcastle 10 7 3 1 3
10-W. Bromwich 9 7 2 3 2
11-Huddersfield 9 7 2 3 2
12-Southampton 8 7 2 2 3
13-Stoke City 8 7 2 2 3
14-B&H Albion 7 7 2 1 4
15-West Ham 7 7 2 1 4
16-Everton 7 7 2 1 4
17-Leicester City 5 7 1 2 4
18-Swansea City 5 7 1 2 4
19-Bournemouth 4 7 1 1 5
20-Crystal Palace 0 7 0 0 7

Inglaterra
PremIer league

campeOnatOs eurOpeus - classificaçãO

 p j v E d
1-Napoli 21 7 7 0 0
2-Juventus 19 7 6 1 0
3-Internazionale 19 7 6 1 0
4-Lazio 16 7 5 1 1
5-Roma 15 6 5 0 1
6-Torino 12 7 3 3 1
7-Milan 12 7 4 0 3
8-Sampdoria 11 6 3 2 1
9-Chievo 11 7 3 2 2
10-Bologna 11 7 3 2 2
11-Atalanta 9 7 2 3 2
12-Fiorentina 7 7 2 1 4
13-Udinese 6 7 2 0 5
14-Cagliari 6 7 2 0 5
15-SPAL 2013 5 7 1 2 4
16-Crotone 5 7 1 2 4
17-Sassuolo 4 7 1 1 5
18-Hellas Verona 3 7 0 3 4
19-Genoa 2 7 0 2 5
20-Benevento 0 7 0 0 7

 p j v E d
1-Paris SG 22 8 7 1 0
2-Monaco 19 8 6 1 1
3-Marseille 16 8 5 1 2
4-Nantes 16 8 5 1 2
5-Caen 15 8 5 0 3
6-Bordeaux 15 8 4 3 1
7-Saint-étienne 14 8 4 2 2
8-Lyon 13 8 3 4 1
9-Troyes 11 8 3 2 3
10-Nice 10 8 3 1 4
11-Guingamp 10 8 3 1 4
12-Angers 9 8 1 6 1
13-Montpellier 9 8 2 3 3
14-Toulouse 8 8 2 2 4
15-Rennes 6 8 1 3 4
16-Amiens 6 7 2 0 5
17-Dijon 6 8 1 3 4
18-Lille 5 7 1 2 4
19-Strasbourg 5 8 1 2 5
20-Metz 3 8 1 0 7

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-b. dortmund 19 7 6 1 0
2-B. München 14 7 4 2 1
3-Hoffenheim 14 7 4 2 1
4-RB Leipzig 13 7 4 1 2
5-Hannover 96 12 7 3 3 1
6-FC Augsburg 11 7 3 2 2
7-B. M´gladbach 11 7 3 2 2
8-E. Frankfurt 10 7 3 1 3
9-Schalke 04 10 7 3 1 3
10-Hertha BSC 9 7 2 3 2
11-B. Leverkusen 8 7 2 2 3
12-Wolfsburg 7 7 1 4 2
13-Mainz  7 7 2 1 4
14-Stuttgart 7 7 2 1 4
15-SC Freiburg 7 7 1 4 2
16-Hamburger SV 7 7 2 1 4
17-W. Bremen 4 7 0 4 3
18-FC Köln 1 7 0 1 6

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Barcelona 21 7 7 0 0
2-Sevilla 16 7 5 1 1
3-Valencia 15 7 4 3 0
4-Atlético Madrid 15 7 4 3 0
5-Real Madrid 14 7 4 2 1
6-Real Betis 13 7 4 1 2
7-Leganés 11 7 3 2 2
8-Real Sociedad 10 7 3 1 3
9-Villarreal 10 7 3 1 3
10-Levante 9 7 2 3 2
11-Espanyol 8 7 2 2 3
12-Getafe 8 7 2 2 3
13-Athletic 8 7 2 2 3
14-Celta de Vigo 8 7 2 2 3
15-Deportivo 7 7 2 1 4
16-Girona 6 7 1 3 3
17-Las Palmas 6 7 2 0 5
18-Eibar 6 7 2 0 5
19-Alavés 3 7 1 0 6
20-Málaga 1 7 0 1 6

eSPanha
lIga Santander

Udinese 4-0 Sampdoria
Genoa 0-1 Bologna
Napoli 3-0 Cagliari

Torino 2-2 Hellas Verona
SPAL 2013 1-1 Crotone

Lazio 6-1 Sassuolo
Benevento 1-2 Internazionale

Chievo 2-1 Fiorentina
Milan 0-2 Roma

Atalanta 2-2 Juventus

Celta de Vigo 3-3 Girona
Deportivo 2-1 Getafe
Sevilla 2-0 Málaga
Levante 0-2 Alavés

Leganés 0-0 Atlético Madrid
Real Sociedad 4-4 Real Betis

Barcelona 3-0 Las Palmas
Villarreal 3-0 Eibar

Valencia 3-2 Athletic
Real Madrid 2-0 Espanyol

Huddersfield Town 0-4 Tottenham
Stoke City 2-1 Southampton
West Bromwich 2-2 Watford
West Ham 1-0 Swansea City

Man. United 4-0 Crystal Palace
Bournemouth 0-0 Leicester City

Chelsea 0-1 Man. City
Arsenal 2-0 B&H Albion

Everton 0-1 Burnley
Newcastle 1-1 Liverpool

Schalke 04 1-1 B. Leverkusen
FC Augsburg 1-2 B. Dortmund

Wolfsburg 1-1 Mainz
Eintracht Frankfurt 2-1 Stuttgart
B. M´gladbach 2-1 Hannover 96
Hamburger SV 0-0 W. Bremen

SC Freiburg 3-2 TSG Hoffenheim
Hertha BSC 2-2 Bayern München

FC Köln 1-2 RB Leipzig

Monaco 1-1 Montpellier
Paris SG 6-2 Bordeaux

Amiens susp Lille
Rennes 0-1 Caen
Nantes 1-0 Metz

Guingamp 1-1 Toulouse
Dijon 1-1 Strasbourg

Troyes 2-1 Saint-étienne
Angers 3-3 Lyon

Nice 2-4 Marseille

27/09 grp.a CSKA Moskva 1-4 Manchester United
 grp.a FC Basel 5-0 Benfica
 grp.b Anderlecht 0-3 Celtic
 grp.b Paris SG 3-0 Bayern München
 grp.c Atlético Madrid 1-2 Chelsea
 grp.c Karabakh 1-2 Roma
 grp.d Sporting 0-1 Barcelona
 grp.d Juventus 2-0 Olympiacos
17/10 grp.E Maribor 14:45 Liverpool
 grp.E Spartak Moskva 14:45 Sevilla
 grp.F Manchester City 14:45 Napoli
 grp.F Feyenoord 14:45 Shakhtar Donetsk
 grp.g RB Leipzig 14:45 FC Porto
 grp.g Monaco 14:45 Besiktas
 grp.h APOEL 14:45 Borussia Dortmund
 grp.h Real Madrid 14:45 Tottenham

uefa champiOns leaGue     2017/2018

28/09 grp.a Maccabi Tel Aviv 0-0 Villarreal
 grp.b Partizan 2-3 Dynamo Kyiv
 grp.b Skenderbeu 1-1 Young Boys
 grp.c L. Razgrad 2-1 TSG Hoffenheim
 grp.c Braga 2-1 Basaksehir
 grp.d Milan 3-2 HNK Rijeka
 grp.d AEK 2-2 Austria Wien
 grp.E Everton 2-2 Apollon Limassol
 grp.E Lyon 1-1 Atalanta
 grp.F Sheriff 0-0 FC Kobenhavn
 grp.F Lokomotiv 3-0 Zlín
 grp.g FC Lugano 1-2 Steaua Bucuresti
 grp.g Plzen 3-1 Hapoel Be´er Sheva
 grp.h FC Köln 0-1 Crvena Zvezda
 grp.h BATE Borisov 2-4 Arsenal
 grp.i Red Bull Salzburg 1-0 Marseille
 grp.i Konyaspor 2-1 V. Guimarães
 grp.j Ostersunds FK 1-0 Hertha BSC
 grp.j Athletic 0-1 Zorya
 grp.k Nice 3-0 Vitesse
 grp.k Lazio 2-0 Zulte Waregem
 grp.l Rosenborg 3-1 Vardar
 grp.l Zenit 3-1 Real Sociedad

eurOpa leaGue     2017/2018

1-cOrinthians 55 26 16 7 3 36 15
2-santOs 47 26 13 8 5 27 16
3-grêMiO 46 26 14 4 8 41 22
4-palMEiras 43 26 13 4 9 36 27
5-cruzEirO 41 26 11 8 7 32 23
6-bOtaFOgO 40 26 11 7 8 34 28
7-FlaMEngO 39 25 10 9 6 34 24
8-atléticO paranaEnsE 34 26 9 7 10 29 30
9-atléticO MinEirO 34 26 9 7 10 29 31
10-vascO 33 26 9 6 11 26 37
11-vitÓria 32 26 9 5 12 32 38
12-chapEcOEnsE 32 26 9 5 12 30 38
13-bahia 31 26 8 7 11 32 33
14-sãO paulO 31 26 8 7 11 34 37
15-FluMinEnsE 31 26 7 10 9 34 36
16-spOrt 30 26 8 6 12 31 38
17-avaÍ 30 26 7 9 10 16 30
18-pOntE prEta 28 25 7 7 11 26 33
19-cOritiba 28 26 7 7 12 25 33
20-atléticO gOianiEnsE 25 26 7 4 15 25 40

  P J V E D GM GS
brASIleIrÃo

bayern COnFirma lesãO grave de ribéry

Franck ribéry contraiu uma lesão grave no 
joelho esquerdo, na visita do bayern de 

munique ao hertha de berlim (2-2). De acor-
do com a imprensa alemã, o internacional 
francês vai estar ausente dos relvados entre 
oito a dez semanas.
Após alguma ponderação, o clube bávaro opta 

por recorrer primeiramente a um tratamento 
conservador, não expondo o médio de 34 anos a 
uma nova operação ao joelho. Caso o tratamento 
não surta efeito, e dependendo do processo de 
cicatrização, novas medidas de terapia e treino 
poderão ser equacionadas para a resolução do li-
gamento lateral externo.
Em comunicado publicado no site oficial do 

Bayern de Munique, o presidente Karl-Heinz 

Rummenigge confirmou a lesão: «Lamentavel-
mente, o Frank lesionou-se. Todos desejamos 
rápidas e boas melhoras».

PaulO alves Já nãO é
treinadOr dO uniãO da madeira
o união da madeira anunciou esta se-

gunda-feira que rescindiu contrato com 
paulo Alves «com efeitos imediatos» depois de 
uma reunião com o treinador que, segundo o 
clube, já tinha colocado o lugar à dispo-
sição na conferência de imprensa que se 
seguiu ao empate sem golos diante do pe-
nafiel, em jogo da 9ª jornada da II Liga.
«O União da Madeira vem por este meio 

comunicar que, na sequência das declara-
ções públicas proferidas no passado sába-
do pelo treinador Paulo Alves, colocando o 
seu lugar à disposição da administração, e 
após reunião ocorrida hoje entre as partes, 
foi decidido cessar com efeitos imediatos o 
respetivo contrato», refere o clube em co-
municado. 
Na conferência de imprensa de sábado, 

Paulo Alves revelou que já tinha colocado 
o lugar à disposição da direção a seguir ao jogo 
com o Leixões. «Vamos ver o que vai aconte-
cer daqui para a frente. Os jogadores e as pes-

soas que trabalham no União merecem todo o 
respeito e não será pelo Paulo que as coisas se 
complicarão», referiu o treinador após o jogo de 
sábado. O União anunciou ainda que, até à con-

tratação de um novo treinador, a equipa ficará a 
cargo, de forma interina, de José Viterbo que até 
aqui coordenava a formação do clube.

 07/10 grp.b andOrra 14:45 pOrtugal
10/10 grp.b pOrtugal  14:45 suÍÇa

uefa champiOns leaGue     2017/2018
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1-Ac. Viseu 19 8 6 1 1 14   6
2-Santa Clara 18 9 6 0 3 17  12
3-FC Porto B 16 9 5 1 3 14 12
4-Nacional 14 8 4 2 2 16 10
5-Gil Vicente 14 8 4 2 2 11   7
6-Famalicão 14 9 3 5 1 10   8
7-Sporting B 13 9 4 1 4 15 17
8-Leixões 13 8 4 1 3 10 13
9-Cova da Piedade 12 9 4 0 5 11   9
10-Benfica B 12 9 3 3 3 11 10
11-Varzim 11 9 3 2 4 12 10
12-U. Madeira 10 9 2 4 3 10 9
13-Arouca 10 9 2 4 3 5 8
14-Académica 10 8 3 1 4 13 13
15-Sp. Covilhã 9 9 2 3 4 10 12
16-UD Oliveirense 9 8 2 3 3 7 9
17-Penafiel 9 8 2 3 3 7 12
18-Braga B 8 9 1 5 3 11 15
19-V. Guimarães B 8 9 2 2 5 8 17
20-Real 7 8 2 1 5 12 15

  P J V E D GM GS

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

  PTS  J V E D GM   GS

reSultAdoS
Chaves 1-1 Tondela

Paços Ferreira 3-2 Moreirense
Portimonense 2-2 Desp. Aves

Boavista 1-0 Feirense
Rio Ave 2-1 V. Setúbal
Braga 6-0 Estoril Praia
Sporting 0-0 FC Porto
Marítimo 1-1 Benfica

Belenenses 1-0 V. Guimarães

PrÓXIMA JornAdA
20/10 Estoril Praia 15:30 Boavista
21/10 Feirense 11:00 Rio Ave
  V. Setúbal 13:15 Marítimo
  FC Porto 15:30 P. Ferreira 
22/10 Tondela 11:00 Belenenses
  Desp. Aves 13:00 Benfica
  Sporting 15:15 Chaves
23/10  Guimarães 14:00 Portimonense
 Moreirense 16:00 Braga

7/10 grp.c V. Guimarães 10:00 Feirense
8/10 grp.d Paços Ferreira 10:00 Rio Ave

tAçA dA lIgA

2017/10/15 Leixões vs Tondela
  S. Martinho vs Braga
  Pinhalnovense vs V. Setúbal
  Fátima vs Chaves
  Canelas 2010 vs Moreirense
  Académica vs Paços Ferreira
  Santa Clara vs Belenenses
  Olhanense vs Benfica
  AD Sanjoanense vs Rio Ave
  Operário Lagoa vs FC Felgueiras 1932
  SC Praiense vs Alcains
  Alta de Lisboa vs Famalicão
  Vilafranquense vs Casa Pia
  U. Torcatense vs Marítimo
  U. Madeira vs Oriental
  Vila Real vs Desp. Aves
  Lusit. Évora vs FC Porto
  Vizela vs Sintrense
  Nacional vs Merelinense
  Cesarense vs Caldas
  U. Leiria vs Sp. Espinho
  Arouca vs Coruchense
  AD Oliveirense vs Torreense
  Cova da Piedade vs Anadia
  Amarante FC vs Sp. Ideal
  Moura vs Portimonense
  Farense vs Estoril Praia
  Vilaverdense FC vs Boavista
  Ac. Viseu vs Feirense
  Vasco da Gama vs V. Guimarães
  ARC Oleiros vs Sporting
  Gafanha vs Freamunde

tAçA de PortugAl - 3ª elIMInAtÓrIA

grupO East  j p
1-Toronto FC 31 62
2-New York City FC 30 52
3-Atlanta United FC 29 49
4-Chicago Fire 30 48
5-Columbus Crew 31 47
6-NY Red Bulls 29 42
7-Impact Montréal  30 39
8-NE Revolution 30 38
9-Philadelphia Union 30 36
10-Orlando City 30 35
11-DC United 30 31

grupO WEst j p
1-Vancouver Whitecaps 29 48
2-Portland Timbers 31 47
3-Sporting KC 29 47
4-Seattle Sounders 30 44
5-Real Salt Lake 31 41
6-SJ Earthquakes 30 39
7-Houston Dynamo 29 39
8-FC Dallas 29 38
9-Minnesota United 29 32
10-LA Galaxy 30 27
11-Colorado Rapids 29 26

MAJor leAgue SoCCer 2017

benFiCa O grande PerdedOr da
rOnda, sP. braga nO PlanO OPOstO
em ronda que teve clássico, vencedores 

e vencidos da ronda têm a mesma cor, 
embora o Benfica seja cada vez mais como o 
equipamento que vestiu na madeira. De um 
cinzentismo total que o tornou no grande per-
dedor do fim de semana.
De vermelho e branco vestiu o Sp. Braga, que 

venceu pontos a todos os que lhe iam à frente, ou 
seja, os quatro primeiros que se defrontaram em 
duras partidas: a de Alvalade e a dos Barreiros.
Dois jogos intimamente ligados. Em Lisboa, o 

Sporting recebeu o FC Porto no primeiro clássico 
da época. As duas equipas saíram com um ponto, 
mas os dragões com melhores sensações. E líde-
res, já agora. Irrelevante em outubro? Não, ob-
viamente não. Porque um grupo afetado por um 

passado de quatro anos sem conquistas necessita 
de elevar a confiança. O FC Porto transpira-a em 
2017/18 e saiu com elA reforçada pelo desempe-
nho frente ao rival que tem mais próximo.
O nulo de Alvalade precedeu o Marítimo-Ben-

fica. O campeão em título entrou em campo com 
conhecimento de dado importante: podia encur-
tar distância não para um, mas para os dois rivais 
que estão no topo da tabela.
Mais do que isso, o Benfica entrou em campo 

com golo de Jonas. Um golo que podia e devia 
ter afastado para a baliza de Charles o mau mo-
mento da equipa de Rui Vitória que, mais uma 
vez, esteve a vencer, mas não conseguiu segurar 
os três pontos. A equipa da Luz foi a grande der-
rotada da ronda (a par do Estoril, pois não era 
de todo expectável que sofresse meia dúzia na 
Pedreira e ocupasse o último lugar).
As águias não falharam apenas um triunfo. Fa-

lharam essa aproximação a FC Porto e Sporting 
e, pior do que isso, falharam em dar sinais de 
retoma. Mais do que o empate até, essa ausência 
prolonga a apreensão no universo de um tetra-
campeão que, em definitivo, tem de perceber que 
o passado não entra em campo.
A oitava ronda confirmou duas tendências tam-

bém: aquelas de Boavista e Feirense que se de-
frontaram no Porto. No Bessa, a troca de Miguel 
Leal por Jorge Simão rendeu pontos à pantera. 
Três partidas, duas vitórias e uma igualdade. 
Correspondem a sete dos dez pontos boavistei-
ros na liga.

Já o Feirense inverteu por completo o início 
de campeonato que fez. Tudo começou frente 
ao Sporting, num golo sofrido nos descontos de 
grande penalidade e que resultou na primeira 
derrota da equipa. Daí para cá, o Feirense não 
conheceu outro resultado (quatro derrotas segui-
das!) e entrou em queda na tabela.
Obviamente, quando alguém desce na clas-

sificação, um outro pelo menos há de subir. O 
Belenenses consegue fazer ainda melhor do que 
o Boavista e leva três triunfos nos últimos três 
jogos. Com o empate de Alvalade, os do Restelo 
têm, a par do Sp. Braga, a melhor sequência em 
curso na Liga, depois do triunfo por 1-0 sobre 
um V. Guimarães que ainda anda aos altos e bai-
xos.

o FuNDo Do cAmpeoNAto
O Estoril bateu com estrondo no fundo do cam-

peonato graças ao 6-0 de Braga, mas a classifi-
cação revela os mesmos pontos de Moreirense, 
Aves e Tondela. A relação pontos/investimen-
to dos avenses deixa o comando técnico numa 
grande incógnita, porque apesar dos mesmos 
seis pontos, as realidades e momentos das quatro 
equipas são diferentes.
Enquanto Moreirense e Tondela se fizeram à 

Liga com a noção da vida difícil que os espe-
rava, Aves e Estoril acreditariam, pelos valores 
com que formaram plantéis, numa caminhada 
mais serena. É por isso, também, que o empate 
dos avenses no Algarve é muito diferente daque-
le que os tondelenses conseguiram em Chaves.
Enquanto foi «apenas» um ponto, o do Tondela 

foi mais do que isso, perante a valentia dos nove 
que terminaram a partida frente aos flavienses: 
um ponto com sabor a vitória e a influenciar os 
níveis de confiança dos beirões.
Ainda assim, o meio da tabela está perto, com 

V. Setúbal, o próprio Desp. Chaves, o Feirense e 
o Paços à distância de um jogo.
Lá mais à frente, a chegar à candidatura euro-

peia, surgiu de novo o Rio Ave. Os de Vila do 
Conde regressaram aos triunfos após três jogos 
de campeonato sem vitórias. O 2-1 sobre o V. Se-
túbal aproximou o Rio Ave de Braga e Marítimo, 
numa luta que se espera que vá daqui até ao final 
do campeonato. Faltam 26 jogos.
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