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muitas vezes fica-se na dúvida 
sobre qual a melhor altura 

para pedir alguém em casamento. 
Num sítio privado? Durante uma 
viagem? No final de um jantar 
romântico? Vários destes cená-
rios podem passar pela cabeça de 
qualquer um, porém o realizador 
Glenn Weiss escolheu a cerimónia 
dos Emmy para o fazer. Quando 
estavam sozinhos no palco, depois 
de ter ganho o prémio para melhor 
realização pelo seu trabalho na ce-
rimónia dos Óscares em 2017.
Este momento histórico — nunca 

tinha havido nenhum pedido de ca-
samento em direto numa cerimónia 
destas — começou a desenhar-se 

assim que Weiss iniciou o discurso, 
após ter recebido o prémio. “A mi-
nha mãe morreu há duas semanas 
e por causa disso estou de coração 
partido. Acho que nunca o consegui-
rei remendar, mas ela [a mãe] estará 
sempre comigo”, afirmou, emocio-
nado. O realizador continuou a diva-
gar, dizendo que a sua mãe sempre 
lhe dissera para “encontrar o nascer 
do sol” em tudo e essa afirmação 
levou-o a dizer que a sua namora-
da, Jan Svendsen, era o “nascer do 
sol” da sua vida. “A mãe tinha razão, 
nunca devo largar o meu nascer do 
sol. Sabes porque é que eu não gosto 
de te chamar de minha namorada? 
É porque quero chamar-te de mi-

nha mulher” — foi desta forma que 
a bomba foi largada e toda a plateia 
explodiu num misto de surpresa e 
emoção — Jan especialmente, como 
seria de esperar. Ainda antes de 
Glenn proferir a derradeira pergunta, 
Svendsen já gritava que ‘sim’, ainda 
do seu lugar. Rapidamente, todos os 
que a rodeavam disseram para ela ir 
para o palco. E assim foi, direta para 
os braços do seu noivo enquanto o 
próprio brincava ao dizer “Mas eu 
ainda nem fiz a pergunta!”. “Não 
suspeitava de nada, não fazia mesmo 
ideia nenhuma!”, explicou a própria 
Jan. “Queria muito que ele dedicas-
se o prémio à mãe. Fez isso e muito 
mais”.
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aPrEsEntação E rEconciliação!

encontrando-me a passar 
férias na minha ilha natal, 

deparei com uma crónica, no 
jornal A Voz de Portugal, da autoria da Eliza-
beth Carreiro Martins. Honestamente, fiquei 
verdadeiramente entristecido.
Ela tem toda a razão no que menciona em rela-

ção ao Padre José Maria. Ele é de natureza um 
grande sábio e um homem com uma espirituali-
dade fora do comum. Um visionário e adminis-
trador inigualável, mas sobretudo um homem de 
fé.
Realmente, até eu, que o acompanhei em todos 

os seus projetos, estava convencido que no final 
do seu ano sabático voltaria ao comando da Mis-
são Santa Cruz.
Não é preciso ser-se muito inteligente para per-

ceber que não seria fácil a outro sacerdote de 
calçar as sandálias do missionário que durante 
dezoito anos nos fez crescer na fé e na esperança 
de uma comunidade mais forte e unida. Ele nun-
ca gostou de desordens nem de conflitos. É, e foi, 
um homem de paz. Durante o seu mandato criou 
e inovou muitas atividades na Missão, dando-
-lhe igualmente prestígio na sociedade que nos 
acolheu. Sempre foi respeitado por todos. Cer-
tamente que a comunidade continuará a louvar a 
sua obra, até ao final dos tempos.
Como coordenador da equipa de liturgia e se-

cretário do conselho de administração, posso vos 
afirmar que o Padre Phong tanto na parte espi-
ritual, como na parte administrativa, fez todo o 
seu possível para o bem da comunidade. Esteve 
sempre atento às necessidades dos grupos e das 
pessoas, mas ficava preocupado quando situa-
ções se complicavam ou ameaçavam a Missão.
Logo que o padre Phong tomou posse da comu-

nidade sabíamos que ele vinha somente por um 
ano, quer dizer, ser administrador do primeiro de 
Julho de 2017 ao 31 de Agosto de 2018.
Quando o padre José Maria se foi embora, al-

guns leitores, acólitos, líderes da UTL e paro-
quianos desapareceram. Deixaram de participar 
na vida comunitária. Outros tentaram ou compli-

caram a vida ao padre Phong.
O primeiro português que o padre Phong viu na 

sua vida foi quando chegou a Montreal. Apren-
deu a língua de Camões no Brasil, portanto des-
conhecia tanto o nosso sotaque como a nossa 
diversificada cultura (açoriana, madeirense e 
continental). Era a nós, como comunidade, de o 
suportar e de o guiar no que diz respeito às nos-
sas tradições. O padre José Maria ensinou-nos 
a ter caridade, apoiar quem precisa e sobretudo 
de sermos humildes, mas infelizmente não é isto 
que está acontecendo.
Nunca foi a intenção do padre Phong prejudi-

car a UTL. Nada mudou na UTL, tudo ficou na 
mesma. Simplesmente o padre Phong mudou o 
“comité” que tinha sido criado entre a transição 
dos padres José Maria e Phong.
O padre Phong tem uma maneira diferente de 

trabalho, mas durante o seu mandato deu-se de 
alma e coração à comunidade. O Grupo Folcló-
rico Português de Montreal, doado à Missão de 
Santa Cruz pelo Sr. António Lourenço, tem sido 
inovado pelos seus responsáveis. Esse trabalho 
é de louvar, mas no registo das Instituições Fi-
nanceiras do Quebeque, em 27 de novembro de 
2017, modificaram os administradores, sem co-
nhecimento do Padre Phong e do conselho de ad-
ministração, sendo o presidente Rafael Gaspar, 
secretária Elizabeth Carreiro e o tesoureiro José 
Fernandes. Como vêem não contém o nome do 
responsável da Missão. 
O clima impuro que a Elizabeth descreve, al-

guém o criou e alimentou, mas podem ter a cer-
teza, que não foi o Padre Phong. 
A maioria da comunidade compreendeu que era 

impossível a outro sacerdote ser igual ao padre 
José Maria, mas o Padre Phong, à sua maneira, 
fez o melhor pela Missão. 
O padre Adam tomou posse a 1 de Setembro de 

2018, tendo sido nomeado para guiar a Missão 
Santa Cruz por três anos. Só nos resta caminhar 
com ele em harmonia e em comunidade.
Só vai existir comunidade enquanto quisermos. 

O dia em que os portugueses católicos de Mon-
treal decidirem acabar com a Missão de Santa 
Cruz, o nosso património será entregue à dioce-
se. 
Felizmente, ainda temos gente boa, que vai dar 

continuidade à instituição iniciada pelos nossos 
pais e avós.
Será que a Missão Santa Cruz é a nossa comu-

nidade ou somos comunidade consoante o sacer-
dote que nos guia?

ANtero brANco

671a bOul curÉ-labEllE, laval, 
h7v 2t8 | t.: 450-682-9414 

www.patisseriemedeiros.com

EsPEcial
atÉ 2 dE OutubrO

750
poutine 
à portuguesa

1250
PeQueNA

GRANDe



AgeNDA comuNItárIA

40º anivErsário 
da casa dos açorEs
A Casa dos Açores do Quebeque celebra este ano o 
40º Aniversário da sua fundação com um Jantar de 
Gala no Centre Renaissance, no sábado, dia 20 de 
outubro de 2018. Kássio, Júlio Lourenço e Jordelina 
Benfeito abrilhantarão o serão. Toda a Comunidade 
está convidada. Bilhetes para o Gala: 
caq: 514-388-4129, benjamim Moniz: 514-774-
6537, Maria alice Macedo: 514-745-0425
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jorge correIA

os dias quE corrEm

1. Passados 10 anos sobre 
a falência da instituição 

financeira Lehman Brothers, 
que despoletou a crise finan-

ceira dos tempos modernos que arrastou econo-
mias em todo o mundo, e apesar de sabermos 
que os seus contornos se delinearam devido ao 
excessivo risco de exposição a créditos questio-
náveis, muitas perguntas ficam por fazer: peso 
do setor financeiro na economia em geral; nível 
e risco de dívidas públicas e privadas; regula-
ção do setor financeiro e intervenção do estado 
como regulador da economia. Várias correntes 
chocam-se na resposta a estas questões, algumas 
das quais insistem nos erros que proporciona-
ram a crise cujos resultados catastróficos ainda 
trazem consequências a países como Portugal e 
Grécia. A solução encontrada, o chamado Quan-
titative Easing, que nada mais é do que a compra 
por parte do banco central de ativos financeiros, 
normalmente a bancos de primeira dimensão, 
ativos esses compostos por obrigações governa-
mentais, ainda hoje despoleta críticas pela inu-
sitada transferência de liquidez que fez para o 
setor financeiro em detrimento da economia real. 
Muitos argumentam que preparou o terreno para 
uma repetição dessa mesma crise pelo agudizar 
do peso do setor financeiro face à economia ge-
ral. 
O cidadão comum, ainda que tenha beneficiado 

de não passar por uma crise como a que assolou 
a década de 30 do século passado, que muitos 
apontam como um dos fatores determinantes 
para o despoletar da Segunda Guerra Mundial, 
que atirou para a miséria populações inteiras, 
ainda assim se viu extremamente penalizado, 
talvez por um mal menor, através da chamada 
“austeridade”. Entretanto, dez anos depois, as-
sistimos a um explodir das bolsas, em especial a 
norte americana, que comparativamente às suas 
congéneres europeias apresenta uma valorização 
que duplica em relação a estas. Este fenómeno 
é exagerado e muitos alertas se têm manifesta-
do contra o possível rebentar de uma bolha que 
pode trazer uma nova crise com contornos ainda 
por definir.

2. O eleitoralismo dos partidos com o aproxi-
mar do sufrágio traz à superfície novamente 

o imediatismo e individualismo dos tempos que 
se vivem: promessas a faixas específicas de elei-

torado, ataque a outras, desvario no que se diz e 
promete sem ter em conta o futuro e consequên-
cias das opções propostas, espetáculo circense 
na elevação a problemas de características de 
mercado que estão longe da realidade, etc. Se o 
sufrágio aqui no Québec está mais próximo de 
acontecer do que em Portugal, não é menos ver-
dade que em terras lusas já se notam as movi-
mentações de posição face às próximas eleições, 
principalmente com as negociações do próximo 
orçamento para 2019 que se prevê mais “eleito-
ralista”. 
O que infelizmente se vê em ambos os casos, 

Québec e Portugal, é a tendência constante para 
atrair os votantes para as vantagens imediatas 
que os candidatos propõem; pouco se fala do fu-
turo, da visão que se pretende para o Québec ou 
Portugal para além de algumas frases vagas, dos 
desafios para os quais se tem que estar prepara-
do, principalmente com as fraturas sociopolíticas 
que se verificam um pouco por todo o mundo. 
Estimo que uma das causas dos populismos foi 
o distanciamento dos políticos em desenvolver 
uma visão de futuro nos seus eleitorados, uma 
espécie de “enterrar a cabeça na areia” em rela-
ção a um processo para o qual o eleitorado teria 
que estar preparado, sem alarmismos, mas de 
uma forma consciente. 
As promessas de gastar mais aqui e ali, dar tudo 

indiscriminadamente mas sendo financiado por 
todos hipotecando o futuro ou pelo menos asfi-
xiando-o, podem ser atraentes, e no fim corres-
ponde à imaturidade de uma sociedade que só 
pensa no presente e arrasta os problemas para o 
futuro na miragem de que esquivarão às, por ve-
zes dramáticas, consequências. 
A democracia chegou a um estágio em que tem 

de passar da fase de infância em que tudo quer no 
imediato sem medir consequências, como uma 
criança mimada, para um estado adulto em que 
é capaz de fazer escolhas conscientes em prol de 
um futuro melhor, em que sabe que as suas es-
colhas terão consequências na sociedade e que é 
preferível abdicar de uma benesse imediata que 
desaparecerá no futuro imediato em favor de um 
futuro sustentável e solidário.

CABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SAUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLOOOOOT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCATTTTT
ALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-

CHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNAAAAAYYYYY- PINO- PINO- PINO- PINO- PINOT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLING

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

SOURIEZ.
VOUS ENTREZ
EN SCÈNE.

Postes de préposés et équipiers à 
l’entretien ménager à temps plein 
et à temps partiel disponibles à  
l’hôtel W Montréal.
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Faites parvenir votre CV à
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sÁbadO, 22 dE sEtEMbrO                           
1:30 Miúdo Graúdo
2:16 os Compadres
2:45 Tech 3
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Clubes Noturnos de Lisboa
 Visita Guiada
5:30 Siga o Coelho Branco
6:00 Sociedade Civil
7:00 Madeira Natura
7:30 Janela indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Voz do Cidadão
9:30 uma Mesa Portuguesa
 Com Certeza... em Portugal
10:00 Monção
 Aqui Portugal
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Donos Disto Tudo
14:15 ideias & Companhias
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:00 Monção
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Paraíso
23:30 Tech 3
23:45 5 Para a Meia-Noite
1:30 Queijo
 DoP

dOMingO, 23 dE sEtEMbrO                           
2:30 Siga o Coelho Branco
3:00 Bom Dia Portugal 
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Série de comédia política.
 os Boys
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Pinheirense x Sporting
 Futsal: Liga Sport Zone
  2018/2019
11:15 As Receitas Lá de Casa
12:00 TecNet
12:15 Volvo ocean Race 2017
13:15 Hora dos Portugueses
14:00 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 ideias & Companhias
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
23:00 Sociedade Recreativa
0:00 Lusa Music Box
0:30 o Último Apaga a Luz

2ª-fEira, 24 dE sEtEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 As Novas
 Viagens Philosophicas
5:30 Atlântida - Madeira 2018
7:00 Decisão Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
14:30 Mar
 Portugueses pelo Mundo
15:12 Sp. Braga x Sporting
 Liga NoS 2018/2019
17:30 Golo RTP
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:03 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP
0:30 Dentro
1:15 Hora dos Portugueses

3ª-fEira, 25 dE sEtEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Raízes
5:30 Fotobox
6:00 Sociedade Civil

4ª-fEira, 19 dE sEtEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
5:49 TecNet
5:57 Dores nas costas
 Sociedade Civil
6:59 Joana Bértholo
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Caminhos de irmandade
9:44 Alenquer
 Alma do Vinho
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:44 Alenquer
 Alma do Vinho
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:12 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 Filha da Lei
23:43 Dentro
0:26 Adalberto
 Campos Fernandes
 Grande entrevista
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 20 dE sEtEMbrO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Adalberto
 Campos Fernandes
 Grande entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Caminhos de irmandade
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:57 Tech 3
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Catarina Martins
 A entrevista
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Clubes Noturnos de Lisboa
 Visita Guiada
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:45 Fatura da Sorte
0:00 ideias & Companhias
0:15 Grande área
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEira, 21 dE sEtEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 uma Mesa Portuguesa
 Com Certeza... em Portugal
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Caminhos de irmandade
9:45 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Sinais de Vida
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 TecNet
20:30 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:45 Circo Paraíso
0:30 Janela indiscreta
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Miúdo Graúdo
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hora Essa

Quando se soube que a 
Comissão  Europeia ia 

propor o fim da mudança da 
hora tive, mais uma vez, uma 

sensação de conforto e segurança. 
É muito bom saber que, enquanto eu vivo de 

forma inconsciente e despreocupada, há gente 
responsável, num gabinete de Bruxelas, a operar 
as transformações de que o mundo precisa. Além 
disso, esta proposta vem ao encontro da minha 
perspetiva sobre a vida. Com o fim da mudança 
da hora, no inverno o dia nasce às 9 da manhã, 
e eu sempre disse que 9 da manhã é madrugada. 
Talvez agora me compreendam. A regulamenta-
ção do calibre das frutas foi um primeiro passo 
para vivermos uma vida melhor e mais civilizada. 
Nunca mais tivemos de passar pela experiência 
traumática de comprar uma maçã de diâmetro ir-
regular. Mas continuava a ser perturbador adquirir 
maçãs regulamentares às 9 da manhã no inverno. 
Havia demasiada luz. Por isso, e concretizando 
certamente um sonho de Jean Monnet, a União 
Europeia vai intervir no sentido de acabar com 
a mudança da hora. Talvez seja injusto atribuir a 

responsabilidade desta medida exclusivamente à 
União Europeia. As notícias sobre o assunto di-
zem que, e cito: “A maioria dos europeus quer 
acabar com a mudança da hora.” Fui então inves-
tigar em que consulta popular é que a maioria dos 
europeus exprimiu este desejo e descobri que a 
União Europeia fez um inquérito na internet em 
que participaram 4,6 milhões de cidadãos dos 28 
Estados-membros, 3 milhões dos quais eram ale-
mães. Tendo a União Europeia 508 milhões de ha-
bitantes, 4,6 milhões corresponde a menos de 1% 
da população. Sucede então que a maioria de uma 
esmagadora minoria de cidadãos deseja que, em 
Janeiro, o dia amanheça às 9. Não sei quantos dos 
508 milhões de habitantes da União Europeia tra-
balham no ramo da electricidade, dos candeeiros 
e das lanternas, mas suspeito que o número ande 
à volta dos 4,6 milhões. Pessoalmente, a altera-
ção vai causar-me algum transtorno. A mudança 
da hora constituía uma excelente desculpa para 
chegar atrasado. Com jeito, conseguia esticar a 
desculpa durante uma ou duas semanas. “Fiz con-
fusão porque ainda não mudei o relógio do carro”, 
por exemplo, era um clássico muito eficaz. Enfim, 
é mais uma tradição antiga  que se perde em nome 
do progresso. Ao menos  sabemos que é por uma 
boa causa.

rIcArDo
ArAújo pereIrA

“ProFEssorEs Em Portugal
são dos mElhorEs do mundo”
o Presidente da República, Marcelo Re-

belo de Sousa, assinalou em Celorico de 
Basto o início do ano letivo, onde disse acre-
ditar que “os professores em Portugal são dos 
melhores do mundo”.

“Eu acredito que os professores de Portugal 
são isto. Eu, como professor, tenho a certeza que 
os professores de Portugal são dos melhores do 
mundo, porque têm esperança, porque transmi-
tem essa esperança, porque olham para o futuro 
e porque estão disponíveis”, afirmou.
O chefe do Estado considerou, no entanto, que 

é difícil a vida dos docentes, lembrando “esse 
sacrifício diário” de terem ao mesmo tempo a 
sua família” e “outras famílias que passam pela 
escola”.
Marcelo Rebelo de Sousa discursava na ceri-

mónia de inauguração das obras de requalifica-
ção da Escola Secundária de Celorico de Basto, 

no interior do distrito de Braga, concelho onde 
tem raízes familiares e onde chegou a ser presi-
dente da Assembleia Municipal.
À cerimónia assistiu o ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, que acompanhou o 
chefe do Estado na visita às instalações do es-
tabelecimento de ensino. No discurso oficial, o 
Presidente da República referiu-se também às 
notícias de que dão conta das dificuldades com 
os atrasos nos manuais escolares, algo que, fri-
sou, também acontecia no seu tempo.
“Hoje, ouvi as notícias e ouvi dizer que houve 

uma corrida para os livros e que, num ou outro 
ano vai demorar um bocadinho a sair o livro. 
Mas isto também acontecia no meu tempo. Por 
isso, também eu espero que esteja resolvido ra-
pidamente”, afirmou. Marcelo sublinhou, por 
outro lado, que o novo ano letivo significa que 
haverá mais autonomia para a escolas. “Este ano 
há mais escolas que vão experimentar mais auto-
nomia. Cada escola vai tendo progressivamente 
mais poder para definir a forma como organiza o 
ano escolar e a autonomia curricular”, afirmou, 
elogiando a medida. “Isso é bom, porque não há 
escolas iguais, é bom que haja escolas iguais nos 
direitos dos professores e nos direitos dos alu-
nos, mas depois cada escola é uma escola, cada 
aluno é um aluno”, disse, concluindo: “Este ano 
vai ser um ano em que se alarga a experiência. 
Vamos ver o que dá senhor ministro. Eu gosto”.
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POUR
FACILITER
LA VIE DES

QUÉBÉCOIS
PLQ.ORG

AGENTS OFFICIELS :
Vimont : Danielle Grégoire, Fabre : Raoul Massé,  
Chomedey : John Papadakis, Robert-Baldwin : Gilles Bénard, 
Anjou-Louis-Riel : Jean Savaria, Viau : Frantz Corvil 

Monique Sauvé
Candidate dans FABRE

Guy Ouellette
Candidat dans CHOMEDEY

Carlos J. Leitão
Candidat dans ROBERT-BALDWIN

Frantz Benjamin
Candidat dans VIAU

Lise Thériault
Candidate dans ANJOU-LOUIS-RIEL

Jean Rousselle
Candidat dans VIMONT

A equipa dos 
candidatos liberais 
de Laval e Montreal 
prometem facilitar 
a vida dos 
Quebequenses
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eNcoNtro DA SemANA

belezA DA SemANA

O sr. humberto soares é tão importante e conheci-
do que ele encontrou o Papa francisco

BrExit: Fmi alErta Para “custos
signiFicativos” sE não houvEr acordo
o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

alertou que haverá “custos significati-
vos” para a economia do Reino Unido em 
“menor medida” para os países da União Eu-
ropeia (UE) se este país deixar o bloco comu-
nitário sem um acordo bilateral.
Ao apresentar um relatório em Londres, a di-

retora-geral do FMI, Christine Lagarde, adver-
tiu que há “pontos chave” por resolver para que 
o Reino Unido e a UE consigam um acordo do 
‘Brexit’, que reduziria o impacto para ambas as 
partes. 
O FMI sustenta que mesmo com um bom acor-

do de saída este país teria um crescimento eco-
nómico moderado nos próximos anos, com uma 
taxa de crescimento do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 1,5% tanto em 2018 como em 2019. 
Largarde sublinhou que estas estimativas “assu-
mem um consenso a tempo com a UE sobre um 
acordo de livre comércio amplo e um posterior 
processo de ‘Brexit’ relativamente ordenado”. 
Numa conferência conjunta, o ministro da 

Economia britânico, o conservador Philip Ham-
mond, reconheceu que ao deixar a UE, o Reino 
Unido deve assegurar “uma associação estreita e 
duradoura” com os 27.
Londres também deve ter em conta “as adver-

tências do FMI e outros sobre o custo significa-
tivo que o facto de não alcançar um acordo com 
UE pode ter para o emprego e a prosperidade do 

Reino Unido”. 
No relatório periódico sobre as perspetivas eco-

nómicas do Reino Unido, o FMI sublinha que 
“todos os cenários do ‘Brexit’ ou saída britânica 
do clube comunitário implicarão “custos”, mas 

que um “não acordo seria o pior resultado”.
O Fundo insta o Reino Unido a preparar medi-

das para “salvaguardar a estabilidade financeira 
e monetária” em caso de se produzir um ‘Brexit’ 
caótico, e prever uma possível queda da libra e 
de outros ativos.
O relatório adverte que o Reino Unido ainda 

enfrenta “uma enorme tarefa” em relação à saí-
da da UE e considera “improvável” que a tenha 
completado em 29 de março de 2019, quando 
oficialmente deixará o bloco.
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um homEm EntrE 3 mulhErEs! (1)
MARGARIDA VIEITEz

o que faz um homem quando pensa que 
gosta de três mulheres ao mesmo tempo?

O que faz um homem, quando já amou a pri-
meira, mas não ama mais…
Quando não ama a segunda, mas o sexo é 

bom…
Quando não consegue deixar de pensar na ter-

ceira que acabou de conhecer e com quem gos-
tava de namorar?
O que faz um homem separado quando não con-

segue cortar os laços com a ex., a mãe dos seus 
filhos já adultos e, em muitos casos, também sua 
mãe ao longo de décadas de um casamento que 
deixou de ser casamento e se transformou numa 
“casa” com muitas coisas, entre as quais eles os 
dois, em que cada uma delas é uma referência, 
zona de conforto, reflexo das suas conquistas, to-
das com uma história de vida a dois que é revida 
em cada olhar…
A casa onde volta sempre que lhe apetece, por-

que ela, a ex.mulher/mãe dele e dos filhos o con-
sente… e onde a encontra como a um bibelô, a 
ela e ao “velho” sofá onde durante anos se sen-
tou e dormiu… aquele lugar só dele, mesmo em 
frente à televisão… o seu lugar… que também 
ainda existe à mesa de refeições… a comida que 
tão bem conhece, os pratos, os copos, os talhe-
res… aquela mesma conversa que sempre adi-
vinha como vai acabar, a mesma indiferença, o 
mesmo tom de voz que o irrita e que o faz sentir 
um conforto inconfortável, tão gasto de conhe-
cido que lhe dá vontade de deitar para o lixo, 
de ficar mas de fugir, de calar e de gritar, mas 
especialmente de encontrar a resposta para duas 
perguntas que lhe martelam com força o espirito 
e também a alma: “Mas o que é que eu faço ain-
da aqui? Porque volto, depois de partido e de ter 
uma casa e sofá novos à minha espera?”
É essa pergunta, mais do que qualquer outra 

coisa que o faz voltar, vez após vez, ao lugar 
onde um dia foi feliz ou talvez mais infeliz do 
que algum dia imaginou ser, e tentar teimosa-
mente encontrar um fim bonito para uma história 
que também ele imaginou bonita para sempre, 
mas que terminou, ou vai terminando depois de 
há muito ter terminado…como se o livro não 
tivesse mais páginas e ele continuasse com ele 
aberto sem o conseguir fechar! Como se o fil-
me há muito tivesse acabado e ele continuasse 
sentado a olhar para a tela e lesse vez após vez a 

palavra fim e não se conseguisse levantar.
O que é que faz um homem que já se divorciou 

legal e emocionalmente daquela mulher há mais 
de uma década e que já não a ama, voltar a casa 
depois de ter saído de casa, como quem regres-
sa ao ninho depois de aprender a voar sozinho, 
abrir a porta e contemplar paredes, móveis, ma-
téria… à procura de um Amor que partiu antes 
dele e nem sequer se despediu?
O que faz este mesmo homem sentir-se “apri-

sionado” numa relação com outro alguém que 
tem menos vinte anos que ele, e por quem sente 

uma atração que não consegue explicar, porque 
não é, nunca foi, nem será a mulher que quer 
como companheira, mas de quem não consegue 
afastar-se? Uma espécie de droga que precisa 
consumir todos os dias, que sabe que lhe faz 
mal, que a adição é cada vez mais elevada, mas 
que não consegue deixar… e em troca, dá-lhe o 
Amor de um pai, bom gosto, educa-a, ensina-a a 
comportar-se, ajuda-a a progredir na vida…mas 
nada parece resultar?
O que faz este homem quando o sexo é gratifi-

cante, mas essa pessoa, no auge da sua juventu-
de, tem comportamentos e atitudes que lhe pare-
cem completamente “fora da caixa”, levando-o a 
desempenhar o papel de pai que ela tanto gosta e 
odeia, e que motiva discussões sem fim, em que 
o tenta dominar, controlar, manipular, competir, 
desafiar, criticar…?
O que faz esse homem quando sente vontade de 

a ver, de estar com ela, mas … existe sempre um 
“mas” que a sua intuição lhe grita cada vez mais 
alto sob a forma de sucessivas perguntas que não 
o deixam dormir, nem em paz, noite após noite: 
“Mas porque raio eu não acabo com isto se sei 
que não vai dar em nada? Que não tem nada a 
ver comigo? Que me vai trocar por um qualquer 
idiota da idade dela ao virar da esquina?”
O que faz este homem quando conhece uma ou-

tra mulher para além da ex. e da “miúda” que o 
faz sentir pinguins a dançar dentro da barriga, 
esquecer as outras duas e pensar nela todos os 
dias?
O que faz esse “herói” que sobrevive estoica-

mente a alguns encontros com aquela outra mu-
lher com quem sente poder vir a contruir uma 
relação de amor no futuro, mas que o passado 
teima em torná-lo cativo, e o presente, prisionei-
ro de si próprio?
Esta não é uma história singular. Existem mi-

lhões de histórias destas pelo mundo fora, vi-

vidas por homens, mas também experienciadas 
por muitas mulheres, de todas as idades, classes 
sociais, níveis de formação… as quais provocam 
um desgaste emocional e sofrimento gigantesco 
a quem as vive.De uma maneira geral, a maioria 
das pessoas, ao contrário do que se possa pensar, 
apresenta grande dificuldade em terminar uma 
relação, especialmente quando se trata de rela-
ções de longa duração.
Algumas mantêm-se com “um pé dentro e outro 

fora” da relação, mesmo depois de legalmente 
divorciados e apesar de terem outra relação, pois 
ainda mantêm algum tipo de expetativa relativa-
mente à mesma, receiam ficar sozinhos, sentem 
sérias dificuldades em encarar a rutura, existe 
uma elevada dependência emocional e/ou detêm 
algum tipo de interesse financeiro.

Também a necessidade de “posse” sobre o ou-
tro e o controlo sobre a sua vida, podem fazer 
com que algumas pessoas escolham viver essa 
espécie de “relações hibridas” sem conseguirem 
fazer o luto da separação, continuando a com-
portar-se, a ter rotinas e a cumprir rituais como 
se estivessem casados. A rutura e sentimento de 
perda associado podem fazer gerar uma intensa 
angústia e ansiedade, razão pela qual muitas de-
las escolhem viver essa relação “estado de lim-
bo”, com os supervenientes custos emocionais.
Especialmente quando o companheiro/a desem-

penhou um papel maternal muito ativo, tendo-
-se criado uma intensa dependência quanto às 
necessidades básicas, como por exemplo em 
termos de alimentação e execução de refeições, 
a dependência existente pode comprometer se-
riamente o natural processo de desligamento e 
fazer com que a pessoa dependente pense que 
precisa manter-se à mercê da outra e dos cuida-
dos da outra, como se de uma criança se tratasse.
Também o sentimento de culpa e aquilo que o 

ex. companheiro pensa sobre si, faz muitos re-
féns! Muitos homens e mulheres separam-se, 
mas não se separam verdadeiramente dos seus 
exs., porque carregam um enorme sentimento de 
culpa derivado das mais variadas situações, es-
pecialmente por terem traído, porque precisam 
se validar no outro e que o outro tenha e continue 
a ter uma boa imagem de si.
Por último existem ainda muitas pessoas que 

pensam que se adoecerem ou precisarem de al-
guma coisa, o ex. estará lá para ajudar e acom-
panhar, o que na maioria das situações é pura 
ilusão senão fantasia.
O que faz um homem que parece estar ligado 

por um “cordão umbilical” à ex., que se apai-
xona pela ideia de estar apaixonado por uma 
mulher a quem chama de miúda, e de viver um 
grande Amor, ainda que seja só um grande sexo, 
e que sabe que não é a mulher que quer ao seu 
lado, não só porque tem menos vinte anos, mas 
porque o deixa maluco com o que diz e faz?
Aconselho-o a pensar porque escolheu essa 

mesma mulher para ter uma sucessão de casos. 
Porque não é só um, são vários, uns a seguir 
aos outros, num ritmo alucinante, entre começa, 
acaba, recomeça e volta a acabar…e se existem 
momentos em que as tempestades parecem espa-
çar-se, logo depois se repetem, parecendo ciclos 
viciosos altamente viciantes.
Será que não lhe “dá jeito” ter essa mulher e 

não assumir nenhum compromisso?

Continuação na próxima edição



Praia, brisa e mar. É isso que estou 
curtindo agora. Eu gosto do meu 
dinheiro, minha sorte e minha vida 
tudo graças a jose. Ele foi capaz de 
encontrar 7 alhos, 12 moedas em 
uma garrafa cheia de líquido po-
dre com o meu nome nele. depois 
disso, minha vida fez uma mudan-
ça completa de 360 graus de uma 
maneira positiva. Eu estou em sua 
dívida jose.

armando

A gravidez da minha filha foi muito com-
plicada. Muitos quase abortos. no ultra 
som, o bebê mostrou que ela estava mal 
formada. Os médicos não conseguiram 
encontrar o motivo, pois minha filha tinha 
excelente saúde. não há razão para o bebê 
ser assim, exceto que a ex-namorada do 
marido da minha filha estava fazendo ma-

gia negra. graças a josé, que quebrou o feitiço, estamos 
comemorando o aniversário da minha neta, que é exce-
lente saúde. não tenho palavras para descrever como 
estou grato a deus por colocar josé em meu caminho 
para nos ajudar.                                          família Morales
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Eles queriam causar tanto dano à minha família 
que acabaram atacando meu filho porque ele é 
muito nobre. nós éramos muito fortes em nossa 
fé e confiamos em José. Ele protegeu meu filho 
e graças a ele meu filho ganhou uma bolsa de 
estudos para a universidade de boston. Obriga-
do jose.

família aranjuez

não há idade para o amor. 
nossos respectivos ex-par-
ceiros fizeram bruxaria para 
que pudéssemos ser infe-
lizes. nós nos amávamos, 
mas sentíamos como se nos 
odiamos ao mesmo tempo. 
continuamos fazendo as 
coisas para machucar um 
ao outro, mas ainda perma-
necemos juntos sendo infe-
lizes. um amigo em comum 
praticamente nos arrastou 
para ver josé. josé nos fez 
ouvir os espíritos que nos 
disseram que haviam feito 
magia negra, onde encon-
trá-lo e agora se livrar dele. 
agora estamos tão felizes, 
sem mais ódio. apenas 
amor e harmonia uns com 
os outros, tanto que decidi-
mos unir nossas vidas até 
que a morte nos separasse. 
Obrigado josé.

sr. & sr. rodrigues
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

agÊnCias de Viagens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

ContaBiLista

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

dentista

eLetriCidade

agÊnCias
Funerárias

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

monumentos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renoVações

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

Tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

igreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

notários

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 St-urbain, Montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

importadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca
stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

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

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença Grave

- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves

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

tel.: 514.522.5175

serViços
FinanCeiros

jes renoVations
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

imoBiLiário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

restaurantes

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

merCearias

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

anedotas da maria rosa

CAçA PALAVRAS | INSTRUMENToS MUSICAIS

tAmbor
flAutA
pANDeIro
gAItA
pIANo
berImbAu
clArINete
bANDolIm

bAIxo
tAmborIm
cuícA
mArAcA
bANjo
VIoLão
oboé 

renoVações

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras
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Que cantor é parente do limão?
Gustavo Lima.

Como se chama uma pessoa cega?
Pelo nome, ela é cega não surda.

A menina manda uma mensagem para seu ex-namora-
do:
– Tudo bem contigo?
o ex responde:
– Não, estou com frio, com fome e sem dinheiro. Só 
faltas tu aqui…
– Para te fazer companhia?
– Não, para completar a tragédia!

o Joãozinho telefona para a Assembleia da República:
-Bom dia, queria ser um deputado. o que é preciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?

o menino pergunta ao pai: – Pai, eu fui adotado?
o pai responde: – Foi, mas devolveram-te à gente!



carnEirO: Carta Dominante: 8 de Paus, que 
significa Rapidez. Amor: Arranje mais tempo para 
si mesmo. Vai ver que valerá a pena. Permita-se a 
si próprio viver com alegria e cultive-a diariamente. 

Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o cérebro. Dinheiro: 
Período favorável a investimentos de maior amplitude. 
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

tOurO: Carta Dominante: os enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Poderá surgir um mal 
entendido na sua relação, mas com calma tudo se 
resolverá. Viva alegre e otimista, não se irrite!

Saúde: este será um período favorável a este nível, 
aproveite para descansar. Dinheiro: Momento pouco 
propício para grandes investimentos.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

gÉMEOs: Carta Dominante: Rainha de ouros, 
que significa Ambição, Poder. Amor: Poderá viver 
uma aventura de grande importância para si. Que 
o Amor seja uma constante na sua vida! Saúde: Dê 

mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro: Não seja tão 
materialista, pois só tem a perder com isso.
Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

caranguEjO: Carta Dominante: a Papisa, que 
significa estabilidade, estudo e Mistério. Amor: Tenha 
cuidado pois pode perder aquilo que tanto trabalho 
lhe deu a conquistar. Se quer ser verdadeiramente 

vitorioso, vença-se a si próprio! Saúde: Não sobrecarregue o 
seu corpo. Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso. 
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

lEãO: Carta Dominante: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: 
Seja mais generoso com a sua cara-metade. Não 
prejudique a sua relação devido à sua teimosia. A 

sua felicidade depende de si! Saúde: Modere o consumo 
de doces. Dinheiro: Resista à tentação, não gaste mais do 
que tem projetado. Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

virgEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias inesperadas. Amor: 
os seus amigos poderão fazer-lhe um convite 
irrecusável. Que a alegria de viver esteja sempre 

na sua vida! Saúde: Cuidado com a alimentação, não 
coma gorduras. Dinheiro: Momento muito favorável sob o 
aspeto financeiro, aproveite-o.  
Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

balanÇa: Carta Dominante: 4 de ouros, que 
significa Projetos. Amor: Poderá dar um passo mais 
sério na sua relação amorosa. Que o amor esteja 
sempre no seu coração! Saúde: Relaxe um pouco 

mais, anda muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42

EscOrPiãO: Carta Dominante: o Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Poderá zangar-se com 
um familiar, mas se colocar de lado o orgulho sairá 
vitorioso. uma personalidade forte sabe ser suave 

e leve como uma pena! Saúde: Pode vir a ter uma dor 
ligeira de dentes. Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se 
gastos extra. Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

sagitÁriO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: 
estará tão feliz com a sua relação que todos irão 
notar tamanha satisfação. Que a sua estrela-Guia 

brilhe eternamente! Saúde: Faça um Check-up. Dinheiro: 
Tenha mais atenção ao seu mealheiro, pois ele está a 
ficar vazio. Números da Sorte: 8, 19, 22, 39, 45, 49

caPricórniO: Carta Dominante: 10 de Copas, 
que significa Felicidade. Amor: Seja justo consigo 
mesmo e pense na sua felicidade. Que tudo o 
que é belo seja atraído para junto de si! Saúde: 

Tome atenção à higiene dos seus pés; pode ocorrer o 
aparecimento de fungos. Dinheiro: Com muito trabalho 
conseguirá alcançar o sucesso.
Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44

aquÁriO: Carta Dominante: 9 de espadas, que 
significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Não 
sobrevalorize o aspeto físico, procure ver primeiro o 
que realmente as pessoas são por dentro. Saúde: 

Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: 
Não seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

PEiXEs: Carta Dominante: O Diabo, que significa 
energias Negativas. Amor: Poderá sentir-se um 
pouco desanimado se está só. Saúde: Andará um 
pouco em baixo de forma, faça ginástica. Dinheiro: 

Se pretende adquirir algo de que gosta muito, este é o 
momento ideal. Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49
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EstEs são os PrinciPais acontEcimEntos
Políticos até ao Próximo ano
em 2019 há eleições europeias e legislati-

vas.
Saiba quais são os principais acontecimentos 

políticos que estão previstos até 2019, um ano 
de eleições europeias e legislativas.

2018: Setembro: Leis laborais; Caso do furto 
nos paióis de Tancos; “Dossier” da contagem do 
tempo dos professores.
Outubro: orçamento do Estado de 2019; Fim do 

mandato da Procuradora.
Novembro : negociar e votar o Orçamento; 

Congressos no BE e PEV.
2019: Janeiro: Presidente começa a discutir 

data das eleições.
Março :Prazo final para a transparência.
Abril: Fim do mandato do chefe do Exército.
Maio : Eleições europeias.
Julho : Fim da legislatura.
Outubro :Eleições legislativas.

mulhEr quE acusa juiz dE agrEssão
sExual Fala PEla PrimEira vEz

A mulher que acusa o juiz norte-americano 
Brett Kavanaugh de agressão sexual fa-

lou publicamente pela primeira vez sobre o 
caso, que terá ocorrido há mais de trinta anos, 
quando ambos eram adolescentes.

  Em entrevista ao jornal The Washington Post, 
Christine Blasey Ford, hoje com 51 anos, afir-
mou que Brett Kavanaugh e um amigo, ambos 
alcoolizados, encurralaram-na num quarto du-
rante uma festa no começo dos anos 1980. Se-
gundo o relato publicado hoje, o agora juiz, de 
53 anos, ter-lhe-á apalpado o corpo, tentou tirar-
-lhe a roupa e tapou-lhe a boca para não gritar. 
“Pensei que, inadvertidamente, me matasse”, lê-
-se no jornal. 
A revelação surge dias depois de o juiz ter con-

testado veementemente aquelas alegações. Hoje 
voltou a negar tudo. Antes de se saberem estas 
declarações, a revista The New Yorker revelou 
que uma mulher, que pediu para não ser iden-
tificada, contactou em julho os democratas no 

Congresso. 
Afirma que no início da década de 

1980, quando o juiz Brett Kavanaugh 
frequentava o liceu em Bethesda, arre-
dores de Washington, tentou agredi-la 
sexualmente, mantendo-a à força no 
chão. 
Esta mulher, Christine Blasey Ford, 

que diz ter conseguido libertar-se, 
afirma que esta recordação constituiu 
um drama para si, e teve de recorrer 
a um psicólogo para enfrentar a situa-
ção. Este magistrado foi escolhido por 

Trump para o Supremo Tribunal através de uma 
lista fornecida por associações conservadoras, 
mas cabe ao Senado validar a sua nomeação vita-
lícia. Caso o Senado avance rapidamente, como 
se admite, o juiz Kavanaugh poderá assumir fun-
ções a tempo para o recomeço das audiências no 
Supremo Tribunal, em 01 de outubro.



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

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

trabalhar no Betão e finalização de piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

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

rOsa: 514-918-3956

empregos

Classificados e pequenos anúncios

uma esCoLha Certa... teLeFone 514-284-1813

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

514-242-7649

empregos

Necrologia

serViços

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

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

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

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

514-293-4658

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

vEstshEll inc 
situadO EM MOntrEal nOrtE EstÁ à 

PrOcura dE OPEradOrEs dE PrOduÇãO.
EMPrEgOs PErManEntEs

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

PrEcisa-sE dE hOMEM 
ajudantE Para

instalaÇãO dE aluMÍniO. E, PrEcisa-sE dE 
sErralhEirO sOldadOr Para aluMÍniO.

tEl.:514-362-1300

Precisa de homens para trabalhar 
em paisagismo, cofragem, 

cimento e “Pavé-uni”. 
com ou sem experiência. 

bom salário.
514-977-7173

Procura-se uma pessoa para trabalhar num lar 
de acolhimento (6 clientes) deve fazer refeições 

e lanches, algumas tarefas domésticas e, 
ocasionalmente, dormir no local. com experiência 

é uma mais valia. ter o curso rcr ou aceitar 
seguir o curso de rcr. 

a pessoa deve estar disponível, 
versátil, simpática e deve falar francês.

Entre em contato com
Marlene 514-645-3197

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

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

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

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

pessoa responsável e pontual para trabalhar como 
assistente em acabamentos para roupa de criança e 

senhora com experiência e conhecimento em costura. 
Deve falar inglês e francês. 

Bom salário e trabalho todo o ano.
Por favor contactar crystal no telefone

514-277-4700 ext#6 ou 514-277-4761 ext#6
ou mandar cv para crystal@masterkid.com

Property management company (c.i.f.) is 
looking for someone to become part of our te-
chnical team.

Some knowledge and experience is preferable:
- Painting 
- Plastering
- Sanding and varnishing floors
- tiling -cabinetry
- light renovations

starting salary: 13$-20$ (depending on skill 
level and experience). Please send your cv 
Or detailed email to repairs@cifproperties.
com if you are interested in this posting.
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rEstaurantE schWartz
Precisa-se de empregado para a caixa

frank: 514-842-4813

Precisa-se de empregado preferencialmente com 
experiência para instalar, montar e trabalho geral 
para rampas em alumínio ou metal com experiên-
cia.
apresentar-se no 8910 Pascal gagnon, st-leonard

ou contatar Enza: 514-327-2200 ou
por email info@mondialuminium.com

Precisa-se de empregados com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios de escritórios a 

tempo inteiro ou parcial. deve ter um carro.
homens e mulheres podem se inscrever. 

Por favor, envie seu currículo por fax 
para 450-975-1977, pelo e-mail

sandrag@saronet.com
ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

m e m o r A N D u m
1º ano de saudade

jOsÉ MOniz dE sÁ
1923-2017

Papá um ano já se foi e já não 
estás nas nossas vidas. Pai fos-
te um orgulho na nossa família, 
alguém igual a ti nós jamais es-
queceremos.

Recordamos-te com profunda 
saudade. uma missa será cele-
brada na igreja Santa Cruz no 
domingo dia 23 de setembro de 
2018 às 11h30.
A família vem por este meio agra-
decer a todos as pessoas que de 
qualquer forma, se associaram 
na dor. A todos, obrigado.

Das filhas, filhos e netos.

Português com 73 anos de idade e em excelente 
posição e casa própria. Procura senhora entre 60 e 70 
anos sem compromissos para convívio e o futuro dirá 
o resto. 450-632-6041

enContros

Linda família está à procura de  uma governanta para 
tomar conta de uma casa em Boisbriand, 3 vezes por 
semana. 514-449-3240

† libOrinO viEira aMaral
1935-2018

Faleceu em Montreal, no dia 16 de 
setembro de 2018, com 82 anos 
de idade, natural de São Miguel, 
Açores, esposo da senhora Ma-
ria Virgínia Dos Santos. Deixa na 
dor sua esposa, filhos/as Eduar-
do (Fany), Fernando (Maria), eli-
zabeth (Christian) e Dulce Maria 
(Jaime). Netos erica, evan, Cylia, 
Shane e Lucas, familiares e ami-
gos.
Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório será, hoje, quarta-feira 19 de setembro de 
2018 das 16h às 22h assim como quinta-feira 20 de 
setembro a partir das 8h30. Seguir-se-á o funeral às 
10h00 na igreja Santa Cruz e será sepultado no cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associem na dor. Bem Hajam.

† jOsÉ clEMEntE
rOdriguEs fErnandEs

1936-2018

Faleceu em Montreal, no dia 15 
de setembro de 2018, com 82 
anos de idade, natural de Bouro, 
Santa Marta, Amares, Portugal. 
Deixa na dor seus filhos/as José 
(Katia), Francisco (Helena), Leo-
nida e emilia (Daniel). Netos 
Julianna, Andrea, Micaela, Ste-
phen, Samuel e Lucas. irmão 
João Batista e irmã Teresa, so-
brinhos/as, cunhados/as, fami-
liares e amigos.
Em vez de enviar flores, um do-
nativo à fundação do hospital 
Général Juif será apreciado.
Serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon, E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar terça-feira 18 de setembro de 2018  
na igreja Santa Cruz e foi sepultado no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agrade-
cer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem Hajam.

cOMÉrciO à vEnda
“cOMPtOir/nEttOyEur a sEc”

E sErviÇO dE cOstura
bEM situadO
514-858-9402

Vende-se

† antóniO MachadO
1938 – 2018

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Saint-
-Jean-Sur-Richelieu, no passa-
do domingo dia 16 de setembro 
de 2018, com 80 anos de idade, 
de António Machado, esposo 
de Maria dos Anjos Travassos, 
natural de São Miguel, Açores.
ele deixa na dor a esposa Ma-
ria dos Anjos, o/as filho/as Tony 
(Lucy), Maria dos Anjos e Kelly 
(Guy), os/as netos/as Jessica, 
Bianca, falecido Junior, Tanya, 
Matthew, Jeffrey, Megan, Anthony, Vanessa, Brandon, 
Kaitlyn, Jordan e Lucas, os/as bisnetos/as emilio, Lionel, 
Destiny, Carlo e Sophia, os/a irmãos/ã, os/as cunhados/
as, os/as sobrinhos/as, os/as primos/as, assim como res-
tantes familiares e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
6825 rue sherbrooke Est, Montréal
tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues 
cell. 514-918-1848
o velório tem lugar na quinta-feira dia 20 de setembro de 
2018, das 14h às 17h e das 19h às 22h, assim como na 
sexta-feira dia 21 de setembro de 2018 a partir das 8h.
Segue-se na sexta-feira dia 21 de setembro de 2018, a 
missa de corpo presente, às 10h na igreja Santa Cruz, 
sendo sepultado em cripta no mausoléu Frère André do 
cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.
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CoMPANHIA EM
PLENA ExPANSão
PRoCURA NoVoS

empregADoS
com ou Sem
experIêNcIA
No DomíNIo

DA CoNSTRUção.
TRABALHoS

 EM ESCAVAção
cofrAgem, 
EM BETão,
peDreIroS, 

empregADoS em 
TRABALHoS GERAIS, 

ETC.

DAVID
514-979-5604

MISSão SANTA CRUz

utl (univErsidadE dos tEmPos livrEs)
o centro comuni-

tário da Missão 
Santa Cruz oferece 
mais uma vez este 
ano várias atividades 
no âmbito da UTL.
Poderá inscrever-

-se pelo telefone (514 
844 1011) ou pessoal-
mente, na secretaria da 

Missão.
A fim de vos permitir a possibilidade de fre-

quentar as atividades em horário pós-laboral, a 
UTL oferece os seus cursos em horário diurno e 
noturno no Centro Comunitário Santa Cruz, si-
tuado no 60 Rachel Ouest.
A nossa organização conta com a participação 

de mais de cinquenta benévolos, dando do seu 
tempo e talento, para poder oferecer cerca de 30 
atividades nas áreas da aprendizagem e de con-
vívio. Por ela já passaram centenas de pessoas de 
todas as idades e classes, dirigidas por mestres 
competentes, portugueses e canadianos. 
A UTL promove, tanto quanto possível, a for-

mação integral do ser humano e, num esforço de 
preservar a cultura portuguesa, incentiva cursos 
de maior ou menor duração, que a isso possam 
conduzir. Há, por detrás de toda esta organiza-
ção, um grande desejo de servir a comunidade 
e de a fazer crescer em termos académicos, ar-
tesanais, linguísticos, humanos. É de salientar a 
participação das nossas equipas de professores, 
monitores e orientadores que têm influenciado 
ao longo destes anos a participação anual de cen-
tenas de pessoas, curiosas e dispostas a mudar de 
hábitos, sobretudo o sedentarismo.

LISTA DAS ATIVIDADES
1. ExERCÍCIo FÍSICo
Esta atividade é essencial para os idosos pois 

ela ajuda-os a readquirir competências do es-
quema corporal e a prevenir o seu declínio. Por 
outro lado, através dela, consegue-se uma maior 
interação social e estimula-se o convívio e a boa 
disposição dos seniores.
Exercícios regulares ajudam a prevenir e tratar 

uma série de patologias, como a osteoporose, 
perda de memória ligada à velhice, ansiedade, 
depressão, problemas de coluna, acidentes car-
diovasculares e pressão alta. Segundo a profes-
sora de ginástica Otília Cardoso, cada hora dedi-
cada à ginástica rende duas horas a mais de vida. 
1.1 Yoga (2ª-feira às 18h30)
1.2 Ginástica (3ª e 5ª-feira às 17h00)
1.3 Hidroginástica 
      (ginástica na piscina 6ª-feira às 14h00)
1.4 Dança em linha 
      (4ª-feira às 19h e 5ª-feira às 18h30)
A eficiência da dança como exercicio vem do 

fato de ser divertido. Aliando energia com co-
reografias fáceis e muita interação, todos se di-
vertem sem estarem concentrados no aspeto de 
fazer exercício.
1.4 Dança social (5ª-feira às 19h30)
Aprenda o compasso da valsa ou os passos do 

tango ao seu ritmo, sem perder o fôlego nem o 
equilíbrio.

2. APREDIzAGEM DE
líNguAS e lIterAturA
2.1 Português (3ª-feiras às 18h00)
Três cursos de níveis diferentes

2.2 Francês oral (3ª-feira às 18h30)
Nunca é tarde para aprender a língua dos que 

nos rodeiam, o francês. Eis aqui uma oportuni-
dade para perceber o que se passa à sua volta 
sem precisar de ajuda dos netos, da filha ou dos 
amigos.
2.3 Inglês oral e escrito (4ª-feira às 18h30)
O inglês é a segunda língua oficial do Quebe-

que e a mais falada no mundo dos negócios. Eis 
pois uma bela oportunidade para a aprender. Sa-
ber falar e escrever a língua inglesa é munir-se 
duma mais-valia, é adquirir competências que 
lhe permitem viajar pelo Mundo.
2.4 Ciclo de leitura (última 6ª-feira do mês)
Encontros mensais a fim de discutir e trocar 

opiniões sobre obras previamente escolhidas 
pelo grupo que os participantes leram.

2.5 BIBLIoTECA
A biblioteca contém mais de 6.000 livros de lín-

gua portuguesa para adultos, jovens e crianças e 
está aberta às horas de expediente da secretaria. 
Tem uma extensa coleção de literatura e roman-

ces de autores portugueses, brasileiros, luso-ca-
nadianos e estrangeiros. 
Temos livros de vários tópicos tais como: polí-

tica, história, filosofia, sociologia, religião e geo-
grafia de Portugal, Açores e Madeira.
2.6 Sessões culturais
Diversas sessões são organizadas pelos Amigos 

da Biblioteca durante o ano.

3. MÙSICA E FoLCLoRE
3.1 Rancho coração 
      do Minho (6ª-feira às 20h00)
3.2 Cante alentejano (4ª-feira às 19h00)
3.3 Rancho lembranças 
      do Ribatejo (5ª-feira às 19h00)
3.4 Rancho brisas 
      da Nazaré (3ª-feira às 19h30)

4. ARTE
A animação através da Expressão Plástica, visa 

manter e/ou melhorar a motricidade manual, 
promover a criatividade, aumentar a auto-esti-
ma, desenvolver o gosto estético e proporcionar 
ao idoso a possibilidade de se exprimir através 
das artes plásticas e dos trabalhos manuais, man-
tendo a tradição ativa. Nestas atividades os ido-
sos têm a oportunidade de dar largas à imagina-
ção e à criatividade através da pintura, colagem, 
escultura, desenhos, recortes, etc., tendo como 
vantagens o desenvolvimento da mobilidade, a 
precisão manual e a coordenação psicomotora. 

4.1 Artes e lavores (5ª-feira às 13h30)
4.2 Pergaminho (5ª-feira às 13h30)
4.3 Pintura (5ª-feira às 18h30)
4.4 Tapetes de arraiolos (6ª-feira às 18h30)
Para além de tapetes as pessoas podem fazer, 

com a mesma técnica, outros trabalhos, tais 
como: quadros, almofadas e painéis.
4.5 Vitral (4ª-feira às 18h00)
4.7 Terapia pela arte (Recreational Art Therapy) 

(5ª-feira às 18h30)
Esta atividade destina-se a pessoas com neces-

sidades e deficiências especiais. Permite criar 
um ambiente agradável de convívio envolvendo 
trabalhos manuais tais como pintura, decapa-
gem, etc. Tenta desta maneira promover a inte-
raçâo dos participantes e desenvolver talentos 
artisticos.

5. CoMPUTADoRES (TERçAS  àS 18H30)
Estão à vossa disposição dois cursos de com-

putação destinados a níveis diferentes de conhe-
cimento sobre a matéria. Assim, temos cursos 
para iniciantes, os que precisam de aprender os 
aspetos básicos e outros para os que já utilizam 
o computador e que desejam aprofundar os seus 
conhecimentos ou que precisam de esclareci-
mentos sobre a utilização de algumas dessas fer-
ramentas.
6. CozINHA  (QUARTAS àS 18H00)
Na cozinha do Centro Comunitàrio, uma cozi-

nheira vai cozinhar pratos de vários tipos, tanto 
entradas, como pratos principais e sobremesas. 
Os participantes vão poder presenciar e ajudar 
na preparaçâo dos pratos e depois saboreá-los 
num ambiente agradável de convívio e partilha. 
7. VAMoS CoMER 
JUNToS (QUARTAS àS 12H00)
Trata-se de juntar, sobretudo durante o inverno, 

no salão da igreja Santa Cruz, as pessoas idosas 
e não só, que queiram reunir-se com outras para 
vencer a solidão da vida e, em particular, esse 
tempo frio e de neve abundante. Aí se toma, em 
conjunto (daí o nome), uma refeição quente, a 
preço módico carinhosamente preparada pelos 
membros da Conferência de S. Vicente de Paulo 
e outros voluntários. Claro que a refeição, sem-
pre muito bem confecionada, é importante, em-
bora simples e modesta. O diálogo, porém, não 
o será nada menos e depois da refeição haverá 
música, dança e jogos.
E assim se vai procurando dar sentido à vida e 

aliviando aqueles que mais sofrem, com a soli-
dão, para não dizer, abandono.

8. oUTRAS ATIVIDADES 
8.1 Excursões: 
     colheita das macãs e ‘cabane à sucre’
8.2 Missas temáticas:
      fadista, folclore, filarmónicas
  8.3 Festa de Natal.



 P j v E d
1-chelsea 15 5 5 0 0
2-liverpool 15 5 5 0 0
3-Man. City 13 5 4 1 0
4-Watford 12 5 4 0 1
5-Bournemouth 10 5 3 1 1
6-Tottenham 9 5 3 0 2
7-Arsenal 9 5 3 0 2
8-Man. united 9 5 3 0 2
9-Wolverhampton 8 5 2 2 1
10-Leicester City 6 5 2 0 3
11-everton 6 5 1 3 1
12-Crystal Palace 6 5 2 0 3
13-Southampton 5 5 1 2 2
14-B&H Albion 5 5 1 2 2
15-Fulham 4 5 1 1 3
16-West Ham 3 5 1 0 4
17-Cardiff City 2 5 0 2 3
18-Huddersfield  2 5 0 2 3
19-Newcastle 1 5 0 1 4
20-Burnley 1 5 0 1 4

Inglaterra
PremIer league

Campeonatos europeus - CLassiFiCação

 P j v E d
1-juventus 12 4 4 0 0
2-sPal 2013 9 4 3 0 1
3-Napoli 9 4 3 0 1
4-Sassuolo 7 4 2 1 1
5-Sampdoria 6 3 2 0 1
6-Fiorentina 6 3 2 0 1
7-Genoa 6 3 2 0 1
8-Lazio 6 4 2 0 2
9-Roma 5 4 1 2 1
10-udinese 5 4 1 2 1
11-Torino 5 4 1 2 1
12-Cagliari 5 4 1 2 1
13-Parma 4 4 1 1 2
14-Atalanta 4 4 1 1 2
15-empoli 4 4 1 1 2
16-Milan 4 3 1 1 1
17-internazionale 4 4 1 1 2
18-Bologna 1 4 0 1 3
19-Frosinone 1 4 0 1 3
20-Chievo -1 4 0 2 2

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

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-são Paulo 50 25 14 8 3
2-internacional 49 25 14 7 4
3-Palmeiras 47 25 13 8 4
4-Flamengo 45 25 13 6 6
5-Grêmio 44 25 12 8 5
6-Atlético Mineiro 42 25 12 6 7
7-Cruzeiro 34 25 8 10 7
8-Corinthians 33 25 9 6 10
9-Santos 32 24 8 8 8
10-Fluminense 31 25 8 7 10
11-A. Paranaense 30 25 8 6 11
12-América Mineiro 30 25 8 6 11
13-Vitória 29 25 8 5 12
14-Bahia 29 25 7 8 10
15-Botafogo 29 25 7 8 10
16-Chapecoense 28 25 6 10 9
17-Ceará 27 25 6 9 10
18-Vasco 25 24 6 7 11
19-Sport 24 25 6 6 13
20-Paraná 16 25 3 7 15

BraSIl
SerIe a

 P J V e D
1-barcelona 12 4 4 0 0
2-real Madrid 10 4 3 1 0
3-Girona 7 4 2 1 1
4-Alavés 7 4 2 1 1
5-Getafe 7 4 2 1 1
6-Celta de Vigo 7 4 2 1 1
7-espanyol 7 4 2 1 1
8-Athletic 5 3 1 2 0
9-Atlético Madrid 5 4 1 2 1
10-Real Betis 5 4 1 2 1
11-Huesca 4 4 1 1 2
12-Levante 4 4 1 1 2
13-Sevilla 4 4 1 1 2
14-Real Sociedad 4 4 1 1 2
15-eibar 4 4 1 1 2
16-Villarreal 4 4 1 1 2
17-Valencia 3 4 0 3 1
18-Rayo Vallecano 3 3 1 0 2
19-Valladolid 2 4 0 2 2
20-Leganés 1 4 0 1 3

eSPanha
lIga Santander
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F1: uma noitE magníFica Para lEwis
hamilton vEncEndo gP dE singaPura
lewis Hamilton esteve impecável e venceu 

o Grande Prémio de Singapura de F1 ro-
dando as 61 voltas deste lindíssimo circuito 
urbano da Marina Bay Street. 

Hamilton que conheceu um fim de se-
mana ao contrário do que se pensava para 
a Mercedes, arrancando uma mágica, sem 
qualquer erro pole-position, distancia-se 
cada vez mais na liderança do Mundial 
de Pilotos em 40 pontos, já que Sebastian 
Vettel foi apenas o terceiro na corrida, su-
perado por Max Verstappen da Red Bull, 
ele que no final da corrida foi categórico: 
“Nós tentamos seguir Lewis um pouco, 
mas no final nós sabíamos que o segundo 
lugar seria o resultado possível, o que me 
limitei simplesmente a trazer o carro para 
casa”, disse contentíssimo Max.
Sebastian Vettel ultrapassou Verstappen 

na primeira volta da corrida para assumir a se-
gunda posição, passando o holandês na curva 7 
numa manobra digna de um Campeão do Mun-
do. “Tentei ser agressivo no começo, mas não 
deu certo. Eu tive uma corrida diferente com um 
jogo de pneus diferentes dos outros  e não achei 
que duraria toda a corrida mas... parar não era 
uma boa opção “Nós nos concentrámos em ter-
minar a corrida.”
Mas a corrida teve um início um pouco desas-

troso desta feita com uma batida entre os dois 
companheiros de equipa da Force Índia Sérgio 
Pérez e Esteban Ocon os quais originaram a en-
trada do carro de segurança retardando assim as 

entradas às boxes para mudança de pneumáticos. 
Vettel permaneceu à frente de Max Verstappen 

na corrida, o alemão da Ferrari entrou na 14ª vol-
ta para trocar os seus pneus hipermacios. Versta-

ppen e a Red Bull, são mais 
rápidos nos Pits stops, a Fer-
rari de Vettel fica prisioneira 
dos retardatários, (erro tático 
da Ferrari?) e o holandês sai 
na frente para nunca mais 
abandonar até ao final da cor-
rida o segundo lugar. Os pi-
lotos que começaram com o 
composto rosa conseguiram 
estender o seu tempo por al-
gumas voltas mais. Hamilton 
entrou uma volta depois para 
realizar o seu único pitstop da 
corrida. Enquanto o britânico 

colocou os pneus macios, Vettel optou pelos ul-
tramacios.
O retorno de Daniil Kvyat para a Fórmula 1 

em 2019 deve ser confirmado pela Toro Rosso 
no Grande Prémio da Rússia. Kvyat foi retira-
do completamente do programa da Red Bull em 
2017 para se juntar à Ferrari como piloto de de-
senvolvimento para a temporada de 2018. Mas, 
com a saída  de Pierre Gasly  para a Red Bull 
para substituir Daniel Ricciardo, o russo deve 
estar de volta para a família Red Bull e a sua 
confirmação está prevista para a próxima corrida 
em Sochi.

cristianO rOnaldO fOra dO tOP10 dOs 
jOgadOrEs Mais valiOsOs da chaMPiOns
A Liga dos Campeões arranca já na terça-feira - de-

pois da fase de qualificação e playoff - e a expecta-
tiva em torno da maior prova mundial de clubes é 
altíssima. em campo estarão as melhores equipas 
europeias e, por consequência, também os melho-
res jogadores. 
A competição promete ser feroz, tal como a rivali-

dade, e existem jogadores que certamente se irão 
destacar ao longo desta prova. 

Cristiano Ronaldo é um dos 
jogadores em maior foco e 
não faltam motivos para ex-
plicar tal facto. o craque por-
tuguês é o jogador com mais 
golos (120) e o segundo com 
partidas disputadas (153) na 
Champions, atrás de iker Ca-
sillas (167). Ainda assim, o 
português não figura na lista 
dos dez jogadores mais valio-
sos que estarão presentes nesta edição da Liga dos 
Campeões. Através dos dados disponibilizados pelo 
portal especializado Transfermarkt, o avançado que, 

este verão, trocou o 
Real Madrid pela Ju-
ventus é (apenas) o 
12.º jogador mais va-
lioso da prova. Mas, 
afinal, quem são os 
dez primeiros? Con-
fira a fotogaleria e 
descubra quem são 
os craques que com-
põem esta lista de 
luxo... e de milhões.



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

  P J V E D GM GS

1-sporting 10 4 3 1 0 7 3
2-Benfica	 10	 4	 3	 1	 0	 10	 3
3-Braga	 10	 4	 3	 1	 0	 11	 6
4-FC porto 9 4 3 0 1 13 5
5-Marítimo	 9	 4	 3	 0	 1	 5	 4
6-Feirense	 7	 4	 2	 1	 1	 4	 2
7-Rio	Ave	 7	 4	 2	 1	 1	 6	 5
8-V.	Guimarães	 6	 4	 2	 0	 2	 6	 6
9-Santa	Clara	 5	 4	 1	 2	 1	 9	 8
10-Belenenses	SAD	 5	 4	 1	 2	 1	 4
11-V.	Setúbal	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 4
12-Boavista	 4	 4	 1	 1	 2	 5	 7
13-Moreirense	 4	 4	 1	 1	 2	 4	 8
14-Chaves	 3	 4	 1	 0	 3	 3	 8
15-Nacional	 3	 4	 1	 0	 3	 5	 11
16-Tondela	 2	 4	 0	 2	 2	 3	 5
17-Portimonense	1	 4	 0	 1	 3	 3	 8
18-Desp.	Aves	 1	 4	 0	 1	 3	 3	 8

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Chaves 0-1 Braga

V. Guimarães 1-0 Tondela
Belenenses 0-0 V. Setúbal
Santa Clara 4-2 Boavista

Sporting 1-0 Feirense
Desp. Aves 0-1 Marítimo

Rio Ave 2-1 Portimonense
Nacional 0-4 Benfica

FC Porto 3-0 Moreirense

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-atlanta united fc 28 57
2-NY Red Bulls 29 56
3-New York City FC 29 49
4-Columbus Crew 27 43
5-impact Montréal  29 39
6-Philadelphia union 27 39
7-DC united 28 35
8-Ne Revolution 28 34
9-Toronto FC 28 30
10-Chicago Fire 29 28
11-orlando City 27 24

gruPO WEst
 j P
1-fc dallas 29 53
2-Sporting KC 28 51
3-Los Angeles FC 29 47
4-Real Salt Lake 29 45
5-Seattle Sounders 27 44
6-Portland Timbers 28 44
7-LA Galaxy 29 38
8-Vancouver Whitecaps 27 37
9-Houston Dynamo 27 31
10-Minnesota united 27 27
11-Colorado Rapids 29 25
12-SJ earthquakes 28 20

5ª joRnADA
21/09 Boavista 15:30 Chaves
22/09 Santa Clara 11:30 Rio Ave
  Marítimo 14:00 Belenenses
  V. Setúbal 16:00 FC Porto
23/09 Tondela 11:00 Moreirense
  Feirense 11:00 Nacional
  Benfica 13:30 Desp. Aves
  Portimonense 15:30 Guimarães
24/09 Braga 15:15 Sporting

REsUlTADos
Académica 1-1 Benfica B
Mafra 1-1 uD oliveirense

Cova da Piedade 0-4 estoril Praia
FC Porto B 2-1 Ac. Viseu

Braga B 0-3 Penafiel
Varzim 0-1 Paços Ferreira

Leixões 2-1 Farense
FC Famalicão 2-0 Arouca

Sp. Covilhã 1-2 V. Guimarães B

5ª joRnADA
22/09 uD oliveirense 6:00 FC Porto B
  Arouca 11:00 Braga B
  Penafiel 12:00 Cova da Piedade
  Benfica B 13:00 Varzim
23/09 V. Guimarães B 6:15 Leixões
  Ac. Viseu 11:00 FC Famalicão
  Farense 12:00 Académica
  Paços Ferreira 12:00 Sp. Covilhã
  estoril Praia 12:00 Mafra
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Liga das nações
liga a
grupo 1
  J P
1-França 2 4
2-Alemanha 1 1
3-Holanda 1 0

grupo 2
  J P
1-Suíça 1 3
2-Bélgica 1 3
3-islândia 2 0

grupo 3
  J P
1-Portugal 1 3
2-Polónia 1 1
3-itália 2 1

grupo 4
  J P
1-espanha 2 6
2-inglaterra 1 0
3-Croácia 1 0

liga b
grupo 1
  J P
1-ucrânia 2 6
2-eslováquia 1 0
3-Rep. Checa 1 0

grupo 2
  J P
1-Rússia 1 3
2-Turquia 2 3
3-Suécia 1 0

grupo 3
  J P
1-Bósnia e H. 2 6
2-áustria 1 0
3-irl. do Norte 1 0

grupo 4
  J P
1-Dinamarca 1 3
2-País de Gales 2 3
3-Rep. da irlanda 1 0

liga c
grupo 1
  J P
1-escócia 1 3
2-Albânia 2 3
3-israel 1 0

grupo 2 J P
1-Finlândia 2 6
2-Hungria 2 3
3-Grécia 2 3
4-estónia 2 0

grupo 3 J P
1-Bulgária 2 6
2-Noruega 2 3
3-Chipre 2 3
4-eslovénia 2 0

grupo 4 J P
1-Sérvia 2 4
2-Montenegro 2 4
3-Roménia 2 2
4-Lituânia 2 0

liga d
grupo 1 J P
1-Geórgia 2 6
2-Andorra 2 2
3-Letónia 2 1
4-Cazaquistão 2 1

grupo 2 J P
1-Luxemburgo 2 6
2-Bielorrússia 2 4
3-Moldávia 2 1
4-São Marino 2 0

grupo 3 J P
1-Kosovo 2 4
2-ilhas Faroé 2 3
3-Azerbaijão 2 2
4-Malta 2 1

grupo 4 J P
1-Macedónia 2 6
2-Arménia 2 3
3-Liechtenstein 2 3
4-Gibraltar 2 0

taÇa da liga: allianz cuP 2018/2019

gruPO a P J V e D
1-Benfica 3 1 1 0 0
2-Desp. Aves 1 1 0 1 0
3-Paços Ferreira 1 1 0 1 0
4-Rio Ave 0 1 0 0 1

11/01 | Desp. Aves  15:15  Rio Ave
12/05 | Benfica  15:15  P. Ferreira

gruPO b P J V e D
1-Braga 3 1 1 0 0
2-Nacional 1 1 0 1 0
3-V. Setúbal 1 1 0 1 0
4-Tondela 0 1 0 0 1

10/30 | Braga  15:15  Nacional
10/31 | V. Setúbal  13:00  Tondela

gruPO c P J V e D
1-Varzim 3 1 1 0 0
2-Chaves 1 1 0 1 0
3-FC Porto 1 1 0 1 0
4-Belenenses SAD 0 1 0 0 1

10/31 | Belenenses 10:00 Chaves
10/31 | FC Porto 14:00 Varzim

gruPO d P J V e D
1-Sporting 3 1 1 0 0
2-Feirense 3 1 1 0 0
3-estoril Praia 0 1 0 0 1
4-Marítimo 0 1 0 0 1

10/31 | Feirense 11:00 Marítimo
10/31 | Sporting 16:15 estoril Praia

próximos jogos a partir
do 11 de outuBro de 2018

EquiPa dE Paulo sousa cai
com Estrondo na chamPions asiática
o Tianjin Quanjian, equipa orientada pelo 

português Paulo Sousa, falhou o apura-
mento para as meias-finais 
da Liga dos Campeões asiá-
tica.
Depois da derrota fora de 

portas por 2-0 na 1.ª mão 
diante dos japoneses do 
Kashima Antlers o conjunto 
chinês caiu em casa por ex-
pressivos 0-3, com golos do 
médio brasileiro Serginho 

(13’), do avançado Hiroki Abe (27’) e do médio 
Shoma Doi (66 minutos).

O Kashima Antlers vai agora 
discutir o acesso à final com 
o vencedor do duelo entre os 
sul-coreanos do Jeonbuk Mo-
tors e o Suwon Bluewings.
Recorde-se que o Al-Sadd, 

equipa treinada por Jesualdo 
Ferreira, defronta os irania-
nos do Persepolis na outra 
meia-final.

maradona EstrEia-sE no méxico
com golEada E dá “show” no Banco

Diego Maradona estreou-se com golea-
da no papel de treinador do Dorados de 

Sinaloa. A equipa de «El Pibe» bateu o Ca-
fetaleros de Tapachula por 4-1, 
em encontro da oitava jornada 
da segunda divisão mexicana, e 
Maradona deu “show” no ban-
co.
O argentino ainda tentou cantar o 

hino mexicano antes do jogo, deu 
um abraço de reconforto a um adversário que foi 

expulso e festejou efusivamente os golos da sua 
equipa. No final, deixou elogios ao grupo de tra-
balho.

«Sabia que iam ganhar quando os 
vi treinar, pois estes rapazes têm 
fome de glória. Mas, ainda não 
se ganhou nada, foi só um jogo, 
faltam muitas finais. Queremos 
concretizar um sonho lindo, que 
começou com os Cafetaleros», 

afirmou.

BEnFica sEm jonas E FErrEyra Para
a EstrEia na liga dos camPEõEs
jonas e Ferreyra não são opção para Rui 

Vitória para a estreia do Benfica na Liga 
dos Campeões.
O treinador dos encarnados chamou 20 joga-

dores para a receção ao Bayern Munique, tendo 
apenas Seferovic e Castillo para a frente de ata-
que.
De resto, no boletim clínico disponibilizado pe-

las águias, consta o nome do avançado argentino 
que tem uma lombalgia, mas não o do brasileiro, 
que até tinha treinado nesta terça-feira.
LISTA DE CoNVoCADoS:
Guarda-redes: Svilar e Odysseas;
Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Yuri 

Ribeiro, Jardel e André Almeida;

Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, 
Zivkovic, Salvio, Pizzi, Rafa, João Félix e Ge-
dson;
Avançados: Seferovic e Castillo.
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Direitos autorais
• Os projetos apresentados para os logotipos de concurso são 
considerados como sendo da propriedade exclusiva da Caixa 
Desjardins Portuguesa.

Quem se submeter ao concurso do logotipo, reconhece que 
ele é o autor legítimo. Também certifica que o seu logotipo não 
afeta os direitos de terceiros nem viola os direitos de autor;

• Reivindicações: os logotipos enviados não serão 
devolvidos ao seu autor. A Caixa Desjardins Portuguesa não 
se responsabiliza por perda, atraso de entrega ou danos do 
material a submeter. A Caisse Desjardins Portuguesa não  
reembolserá quaisquer custos resultantes do desenvolvimento 
ou o envio dos logos submetidos. 

Critérios de seleção e fases do concurso
Logotipos serão selecionados de acordo com:

• A sua qualidade Visual: gráficos, cores, fonte;

• A sua representação: uma ligação óbvia com a história e o 
carácter distintivo da Caixa Desjardins Portuguesa;

• Outras qualidades a ter em conta: simples, reconhecível, 
facilmente adaptável a diferentes meios de comunicação.

Processo de seleção
• A seleção do projeto vencedor é da responsabilidade do júri 
nomeado pelo Conselho de administração da Caixa Desjardins 
Portuguesa.

• O júri decidirá por maioria simples dos seus membros.

• No processo de seleção dos candidatos, o júri utilizará como 
critérios fundamentais a continuação dos objetivos que levaram 
à criação do logotipo assim como a qualidade e originalidade.

As fases da competição
31 de outubro de 2018
Data limite do concurso.

Do 1 ao 15 de novembro de 2018 
Avaliação das candidaturas pelos membros do juri.

30 de novembro de 2018 
Lançamento e apresentação do logotipo selecionado e entrega do 
prémio ao vencedor do concurso.

Utilização do logotipo vencedor
O logotipo escolhido aparecerá no web site da Caixa Desjardins 
Portuguesa, documentação impressa durante todo o ano do 
50º aniversário, o e-mail dos funcionários e dirigentes da Caixa 
Desjardins Portuguesa, assim como de itens promocionais e 
vestuário. 

Contexto
O ano de 2019 será marcado pelas celebrações do 50º aniversário da Caixa Desjardins Portuguesa. 
Um Comité de trabalho foi mandatado para a realização dum 50º à altura, tendo em conta a 
história social e cultural da Caisse Desjardins Portuguesa.

Criada em 1969, a Caixa Desjardins Portuguesa pretende elaborar uma identidade visual para 
comemorar os seus 50 anos de existência lançando um concurso de criação do logotipo oficial 
do evento histórico e convida todos os jovens portugueses ou luso-descendentes a apresentar 
um projeto de logotipo.

Regulamentos do concurso
• Pessoas elegíveis: jovens portugueses ou luso-descendentes residentes no quebeque
• Idade máxima: 35 anos
• Prémio: cheque no valor de 2000$ será atribuído ao vencedor
• 1 só logotipo será considerado e não serão aceites pseudónimos
• Período do concurso: do 17 de setembro ao 31 de outubro 2018

Características do logotipo enviado 
• Os logos podem assumir qualquer forma, desde que não são sejam descriminatórios, raciais, 
obscenos ou pornográficos e que não insultem religiões, moral ou qualquer cultura.

• Os logotipos devem ser apresentados tanto em cor como a preto e branco;

• Texto no logotipo: 50 anos Caixa Desjardins Portuguesa – 50 ans  Caisse Desjardins Portugaise

• Com cada logotipo, os participantes devem fornecer o seu nome e as suas informações de  
contato.

• Projetos devem ser enviados por e-mail (com assunto: submissão concurso logotipo de  
aniversário - 50) para este endereço de e-mail no formato  “EPS”, “pdf” ou “. jpg”:  
adriana.simoes@desjardins.com, antes do 31 de outubro de 2018;  assim como a requisição  
do logo oficial da Caixa.

Caixa Portuguesa

50º aniversário da Caixa Desjardins Portuguesa

Criar um logotipoConcurso
Prémio: 2000$


