grelhados sobre carvão

grElhadOs sObrE carvãO

BrAS Iro
8261 BouL. ST-LAuReNT
Prop.: Elvis Soares

514-389-0606

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

Bruno de Carvalho

11

Festas em honra
do Senhor da Pedra

6

Já

John Brennan
contra Trump

arrancou recolha de assinaturas
para futuro partido de Santana Lopes

A

recolha de assinaturas para
a constituição da Aliança, o
novo partido que o ex-primeiro-ministro Pedro Santana Lopes
pretende fundar, começou hoje
‘online’, estando igualmente disponível a declaração de princípios assente no “personalismo,
liberalismo e solidariedade”.
Na página oficial do Aliança, que

ficou disponível na tarde de hoje,
surge um separador “recolha de assinaturas”, no qual se explica que,
para formalizar a constituição de
um novo partido político, são necessárias 7.500 assinaturas que devem ser apresentadas ao Tribunal
Constitucional, sendo disponibilizado um formulário.
Através da mesma página é ainda

possível conhecer a Declaração de
Princípios, na qual se pode ler: “Antes de tudo, somos Portugueses, somos Europeus, somos Cidadãos do
mundo. Vimos para Construir”.
“A Aliança assenta a sua matriz em
três eixos fundamentais: Personalismo, Liberalismo e Solidariedade”,
lê-se na declaração.
Continuação na página 10
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Portugal

Câmbio do dólar canadiano
21 de agosto de 2018
1 euro = cad 1,509780

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

Embaixada de Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal
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T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

escolas

Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

Filarmónicas

Divino Espírito Santo
portuguesa de montreal

igrejas

Missão Santa Cruz
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cana verde
Estrelas do Atlântico
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Rancho folc. santa cruz
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e as elites

jorge correia

P

ortugal sempre teve um
complexo com a existência deste grupo chamado de
elite... mas afinal de contas de
que falamos exatamente? Elite é em geral definida como um grupo, normalmente pequeno,
dentro de uma sociedade, que detém o poder
económico, poder político, conhecimento intelectual ou prático, ou algum privilégio que lhe
permite ter ascendência sobre o restante da sociedade.
Apesar de haver correntes intelectuais, filosóficas e políticas que não o reconheçam, todos
somos diferentes apesar de todos merecermos o
mesmo respeito e tratamento digno. Nenhum de
nós, mesmo entre pais e filhos, ou entre irmãos,
possui os mesmos interesses, os mesmos gostos,
as mesmas vocações, a mesma desenvoltura física ou intelectual. A título de exemplo, não vemos
crianças precoces no piano ou noutros instrumentos musicais, nos estudos ou com uma facilidade
nalguma habilidade física ou intelectual sem que
os pais ou familiares diretos a tenham?
Houve, há e sempre haverá as elites na sociedade. Haverá sempre aqueles que estarão mais bem
preparados do que nós, aqueles com mais interesse e vocação política, ou aqueles, dada a escala de
valores da atual sociedade, devido ao seu poder
económico, serão mais capazes de influenciar a
direção da sociedade no seu conjunto. Em princípio, e agora chocarei muitos leitores e leitoras,
não haveria mal nisso se essa elite tivesse a motivação certa e não fosse movida exclusivamente
por interesses particulares. Que seria dos Descobrimentos se não houvesse um grupo de visionários, ligados à elite da altura, que proporcionasse
a expansão marítima que Portugal proporcionou a
si e ao mundo? É certo que havia interesse económico. Mas a liderança de um projeto de tal envergadura não se fez, nem se faz atualmente, pelos
riscos que comporta, sem uma elite com conhecimento técnico e influência política assim como

visão. Desde algum tempo que Portugal, atrelado
talvez por um populismo demasiado cego, mas
também pela justa revolta contra a miserabilidade
das condições de vida desde a idade média que
se prolongou até final do século passado, acabou
por cair em dois extremos: ou se idolatrava uma
elite que de elite já só tinha nome e um passado
ligado à mesma, vivendo da vaidade de feitos de
seus antepassados, muitas vezes sem sequer ter
capacidade económica para sustento próprio; ou
destruía-se a elite, desvalorizando-se por exemplo
a instrução, que era considerada para os “ricos”,
contribuindo, penso eu sem querer, para a continuação do ciclo de miserabilidade em que se vivia. O comodismo substituiu vagarosamente, mas
de forma sólida, o dinamismo de outrora; as elites
entraram em crise, sem perceberem que tanto elas
como o povo não são grupos fechados, mas sim
interligados, dependendo mutuamente para a sua
sobrevivência. Os visionários foram substituídos
pelos oportunistas que arrastaram e cada vez mais
arrastam o povo para as ilusões da insensatez e do
desvario.
Portugal precisa de mais e melhor elite. Mas de
uma elite dinâmica e não oportunista; de uma elite motivada por criar riqueza no conjunto e não
para sua vaidade; de uma elite com respeito pelos
valores portugueses mas sem excluir ou estigmatizar outras culturas; uma elite com capacidade de
liderança, que crie confiança pelos princípios que
se rege; uma elite sem medo que aqueles que têm
menos se tornem também eles seus parceiros de
elite. Faleceu Pedro Queiroz Pereira; já havia falecido Belmiro de Azevedo; mas entretanto temos
outros empreendedores e gestores que dão cartas
por esse mundo fora. Não os idolatremos como
santos, mas aproveitemos os seus exemplos de
empreendedorismo e liderança para que jovens e
menos jovens se sintam inspirados a serem líderes, a criarem riqueza e não a lamentarem-se que
a galinha do vizinho é mais gorda que a nossa, ou
a criar obstáculos àqueles poucos que ainda vão
tendo força, coragem e o engenho de moverem
esta sociedade para mais altos patamares.
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As

férias, momentos de retemperar de cansaços
António Pedro Costa

O

Verão está aí em pleno
e, com ele, o solarengo
Agosto, que é o mês de férias
por excelência, tempo este que nos desobriga da rotina e da tensão constante da lufa-lufa do dia a dia a que a vida nos obriga.
Neste tempo de férias, as festas, outrora apenas religiosas, tornaram-se em eventos com
maior predominância profanos e têm acontecido em todos os recantos dos Açores. Os festivais paralelos sucedem-se em tudo o que é lugar, freguesia, vila ou cidade. A importação de
artistas do “top ten nacional” emprestam mais
importância ao evento, numa altura em que o
povo já não sente crise que tanto nos afetou e
agora toca a gastar o que se ganha, até porque
há mais dinheiro a circular e a economia dá
mostras que vai de vento em popa.
Neste verão a folia tem tomado conta de jovens e adultos e o regabofe reina até às tantas.
Uma das formas de anestesiar as pessoas é dar
música, muita música e outras manifestações
culturais, para que o povo lá se divirta noite
dentro, nestes meses do apogeu do divertimento e do prazer.
Segundo dados divulgados, por todo o país e
também nos Açores, as autarquias dão largas
às suas finanças, com as festas concelhias e
promovem cada vez mais eventos, empenhando muitos meios que fazem falta para estruturas destinadas ao bem-estar dos cidadãos.
A par das festas, nas férias precisamos de parar e descansar, pois todo o ser humano precisa desse tempo de “ausência de horas e de
minutos”, para usufruir destes momentos que
retemperam e proporcionam o prazer do vazio

e da ausência de compromissos.
As férias são para nós o exemplo de que o
descanso é o tempo em que toda a criatura
deverá estar mais próximo da natureza e da
beleza da criação. Um passeio por tantos trilhos existentes nos Açores, é uma boa forma,
não apenas para melhor conhecermos as nossas ilhas, como nos impele à contemplação da
obra criada.
Infelizmente nem todos os açorianos têm o
privilégio de fazer parar o tempo e refugiar-se em lugares de encontro com a natureza ou
seguir para rumos exóticos, em paragens todas
feitas de sol, bronze e praia.
As férias deverão ser um bom momento para
o encontro com a vida, com o tempo sereno,
que tanta falta nos faz durante o ano. Que não
sirvam, somente, para passar o tempo, ou fugir
à lufa-lufa diário, mas uma descontração que
nos aproxime de nós próprios, da família, dos
amigos e da natureza.
Que estas férias sejam momentos de retemperar de cansaços, de aliviar do stress e da ansiedade e nos reoriente no caminho que trilhamos.
Bom descanso para os que tiverem essa
oportunidade.

Agenda comunitária

Excursão a Fall River

Organiza-se uma excursão a Fall River, Massachusets
para as Grandes Festas do Divino Espírito Santo, 25 e 26
de agosto. Partida da Igreja de Nossa Senhora de Laval
à meia-noite. Todos são bem-vindos. Para mais informações: Eduardo Leite, 450-687-2082 ou 514-583-8891.

Excursão

a

Gatineau

Despedida

do

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excursão. Estão todos convidados para as “Festas do Santissimo” em Gatineau, 2 de setembro de 2018. 40$ por
pessoa. J. Machado: 450-975-2006 ou 514-803-4686.

Padre Phong

Domingo, 26 de agosto, na Santa Cruz, almoço partilhado para nos despedirmos do Pe. Phong Nguyen e apresentação do Pe. Adam Lask, novo líder da Santa Cruz.
Traga algo para partilhar, sem esquecer uma boa pinga.

Embaixada de Portugal em
Ottawa – Secção Consular

Aviso

de abertura de concurso para o preen -

chimento de um

(1) posto de trabalho,
Assistente Técnico

categoria de

na

Faz-se público que se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso, concurso externo para o preenchimento de um
(1) posto de trabalho, na categoria de Assistente Técnico, para exercer funções na Embaixada de Portugal em
Ottawa – Secção Consular, que compreende um período experimental com a duração de 120 dias. O prazo
para apresentação de candidaturas termina no dia 6 de
setembro de 2018. Entre outros requisitos, os candidatos deverão ter, no mínimo, o 12.º ano de escolaridade
ou curso que lhe seja equiparado. O(A) candidato(a)
selecionado(a) deverá igualmente possuir autorização/
estatuto de residente no Canadá e ter a sua situação
regularizada junto das entidades fiscais e de segurança
social locais, no momento da respetiva contratação.
Na versão completa do Aviso de Concurso consta toda
a informação relevante, nomeadamente a relativa às
condições remuneratórias e aos elementos necessários para a apresentação das candidaturas.
As candidaturas devem ser formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente do Júri e entregue
pessoalmente (contra recibo) na Embaixada de Portugal em Ottawa (645, Island Park Drive, Ottawa, Ontario,
K1Y 0B8 Canadá), por correio registado com aviso de
receção ou por correio eletrónico: ottawa@mne.pt .
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Partes

da vida que
não entram nos filmes
4ª-feira, 22 de AGOSTO
1:30 Bom Dia Portugal
4:59	Ideias que Brilham
5:21 Tudo é Economia
6:11 Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
6:24 Comércio Tradicional
Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 City Folk - Gente da Cidade
9:39 Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
9:51 Festas do Mar
12:30 Portugal em Direto
14:09	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:47 Festas do Mar
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:47 Verão Cá Dentro 2018
21:14 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 Sim, Chef!
23:36 Velhos Amigos
0:22 Sandra Tavares
Grande Entrevista
1:11 Tech 3
1:19 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 23 de AGOSTO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Grande Entrevista
6:30 Liderança Jovem
Sociedade Civil
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Joias Para Que Vos Quero?
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:09	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:43 Agora Nós
18:30 Animais Anónimos
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Verão Cá Dentro 2018
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Sal
Histórias de Mar
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Velhos Amigos
0:30 Grande Área
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-feira, 24 de AGOSTO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Grande Área
6:30 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Joias Para Que Vos Quero?
9:45 A Praça
11:40 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:45 Agora Nós
18:30 Animais Anónimos
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Paraíso
20:45 Verão Cá Dentro 2018
21:15 Brainstorm
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:45 Velhos Amigos
0:30 Volta ao Mundo
0:45 Janela Indiscreta
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 25 de AGOSTO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Grande Área
6:30 Novo Ensino da Medicina
Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Joias Para Que Vos Quero?
9:45 A Praça
11:40 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:45 Agora Nós
18:30 Animais Anónimos
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Paraíso
20:45 Verão Cá Dentro 2018
21:15 Brainstorm
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:45 Velhos Amigos
0:30 Volta ao Mundo
0:45 Janela Indiscreta
1:18 Hora dos Portugueses
domingo, 26 de AGOSTO
1:30 Portugal Que Dança
2:15	Os Boys
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical

Ricardo A. Pereira
E isto é uma obra complicada, sr. Blofeld. Só em escadarias e plataformas, temos
aqui trabalho para meses. Se
não fosse o lago das piranhas
e a ponte que tem o alçapão para matar inimigos e castigar funcionários incompetentes, eu
tinha-lhe isto pronto para o Natal.
– Isto agora só lá para Fevereiro, sr. Blofeld.
– Ó sr. Martins, o fim do prazo
era Junho. Entretanto, já estamos em Agosto. Agora diz-me
que é Fevereiro?
– Há sempre imprevistos.
Uma pessoa também não controla tudo, não é? Se não me
chegam os materiais eu não
consigo avançar com a obra.
– Sim, mas daqui a pouco estamos com um ano de atraso.
– E isto é uma obra complicada, sr. Blofeld. Só em escadarias e plataformas, temos aqui
trabalho para meses. Se não fosse o lago das piranhas e a ponte que tem o alçapão para matar
inimigos e castigar funcionários incompetentes,
eu tinha-lhe isto pronto para o Natal.
– Como, se falta tanto? A sala de controlo ainda
agora foi acabada e já está cheia de humidade.
Tenho os painéis de instrumentos cheios de verdete.
– Pois, mas isso é muito simples: ou quer secretismos e aguenta a humidade ou abre uma boa

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.D.
Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

janela e fica com isto arejado. As duas coisas é
que não pode ser. A sala de controlo é abafada?
É, sim senhor. Mas eu disse-lhe que era melhor
lançar os foguetões lá fora. Você é que teimou
que não. Não ouvem os técnicos, e depois é
isto. Este já é o terceiro covil subterrâneo que eu
faço para a SPECTRE e nunca tive problemas.
– Entretanto, o cheiro a enxofre não desaparece.
– Ah, mas isso, meu amigo: isto é um vulcão.
Por mais ventilação que ponha aqui, vai-lhe
cheirar sempre a enxofre. Há uns ambientadores
bons, agora, com cheiro a lavanda. Experimente.
– Pois, mas seja como for eu
assim não consigo dominar
o mundo. Tenho os astronautas raptados desde Maio e não
posso lançar os foguetões para
provocar um conflito mundial,
porque as rampas de lançamento não estão prontas.
– O meu cunhado diz que os
alumínios chegam para a semana. Assim que eu tiver os alumínios, começo-lhe a fazer as
rampas para os foguetões.
– A qualquer momento pode-me chegar aí o 007 e eu tenho um covil inacabado, os painéis de controlo avariados e tresanda
a enxofre. Dá muito mau aspecto.
– O pior nem é se chega o 007. Se lhe aparece
a vistoria da câmara é que você está tramado. As
telas que nós enviámos têm metade da área disto.
– Antes de eles aparecerem fecha-se metade do
covil com uma parede de pladur.
– Então tenho de encomendar isso. Preciso de
mais um cheque.
– Passe lá no meu escritório e eu dou-lho. Vá
mesmo por cima da ponte.
– E vou mesmo. As piranhas só chegam no
fim do mês.
ASTrÓloGo – GrANDE mÉDIum VIDENTE

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888
Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

profESSor AIDArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
Amor, Negócios, Má Sorte, invejas, Maus-olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo Português
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Entre

o desconhecido e
a experiência, eu escolhi o

casal da semana

PLQ

Vários projetos nasceram, como a criação
do
REM, o transporto elétrico que vai ligar o
Vice-Presidente da Comissão das
Dix30,
o aeroporto de Montreal, ao centro da
Comunidades Culturais
cidade.
Desde de junho 2018 o primeiro dodo PLQ
mingo de cada mês, os museus têm acesso gra1 de outubro de 2018, tuito. Nem falámos da criação dos empregos.
nós somos todos convi- A taxa de desemprego em julho de 2018 era de
dados a ir votar, como cidadão, nas eleições 5,6%. Foi então 213 400 novos empregos que
provinciais do Quebeque. Essas eleições vão foram criados desde de abril de 2014. Estamos
trazer vários assuntos essenciais à nossa so- perto da promessa de 250 000.
ciedade e ao nosso futuro. Essas eleições,
darão a oportunidade de conhecer as res- Com esse balanço e com vários projetos que
postas dos vários partidos, mas também de serão anunciados durante a campanha eleitoral, acho ter feito uma boa escolha na equipa
fazer um balanço dos últimos 4 anos.
É como membro do Partido Liberal do Que- liberal do primeiro-ministro Philippe Couibeque (PLQ), mas também Vice-presidente da llard. Entre o desconhecido e a experiência poComissão das Comunidades Culturais do Par- sitiva de 4 anos, decidi dar os meus 110% aos
tido, que acho que conhecemos nos últimos 4 vários candidatos do Partido Liberal, como
anos uma evolução positiva, mesmo com de- Grabrielle Collu em Mercier, Alessandra Lucisões difíceis. O Quebeque está pronto para brina em Gouin, Agata La Rosa em Rosemont,
responder aos próximos desafios, quer seja a Frantz Benjamin em Viau, George Tsantrizos
política americana com o seu protecionismo, em Laurier-Dorion, e muitos mais.
ou uma crise económica.
Miguel Félix

A

No último orçamento, em março de 2018, o
nosso compatriota, o Dr. Carlos Leitão, ministro das finanças, anunciou que desde 2015,
foi um mínimo de 1000$ por ano, que foram
devolvidos às famílias que trabalham com o
salário mínimo. E foi devolvido um mínimo
de 15000$ aos bolsos das famílias da classe
média. Desde abril 2014 o orçamento da saúde
aumentou de perto 6 mil milhões de dólares e
o orçamento da educação aumentou também
de 2,4 mil milhões de dólares. E nos próximos
5 anos o Estado reembolsará 10 mil milhões
de dólares da sua dívida. Com uma boa política da gestão das finanças públicas o Estado
quebequense deverá economizar perto de mil
milhões de dólares de juros no final.
Em termos de saúde, desde abril 2014, perto
de 1,1 mil milhões de pessoas tiveram um médico de família também. Foram 31 super-clínicas que abríramos num horário de 12 horas de
abertura de segunda a domingo. Desde 22 de
maio de 2018 todos os cidadãos têm acesso às
suas informações medicas, por internet.
foto da semana

feliz aniversário
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Festas

em honra do

tony saragoça
fotos de joão arruda

A

s Festas em honra do Senhor da Pedra realizam-se anualmente, no último
domingo de agosto, e são promovidas pela Santa Casa da Misericórdia de
Vila Franca do Campo, uma das mais antigas
dos Açores.

Senhor

da

Pedra

encerrava uma primorosa imagem. Como ninguém a encomendara e como a sua proveniência era um mistério, assumiu este acontecimento
as proporções de um milagre, que desde logo

rique VIII, se encontrava revoltado com a igreja
católica. Desse modo, os católicos ingleses, veriam como única solução a salvaguarda das suas
imagens sagradas, o lançamento das mesmas ao

despertou a devoção popular. Ao local onde foi mar, na esperança de que pudessem ser recolhiachada a imagem deu-se a designação, entre os das e salvas, por fiéis devotos, evitando assim
vilafranquenses, de Campo Santo ou Corpo San- que fossem queimadas pelas perseguições anglicanas. Assim, a imagem do Senhor da Pedra
acabou por ser salva e ficou a cargo da igreja de
Nossa Senhora da Misericórdia, ficando na igre-

Apesar das escassas fontes documentais acerca desta festa vinda de tempos remotos, que se
perde nas brumas do passado e de secular veneração, relata a pena brilhante do Padre Ernesto
to». Acrescenta ainda que: «Vila Franca de Xira
disputou a posse do precioso achado, mas perdeu
o pleito, por ser expressa a indicação do lugar, a
quem fora destinada a imagem».
Rezam ainda crónicas de que: «A imagem teria
sido lançada ao mar na altura em que o rei Hen-

Ferreira de que: «Em tempos remotos, apareceu
em uma das praias da antiga capital da ilha, um
caixote, em cujas tábuas estavam escritas estas
palavras: “para a Misericórdia de Vila Franca do
Campo”. Abriram-no e viram com surpresa que

ja de Santo André». A Festa do Senhor Bom Jesus da Pedra é um dos mais belos exemplos da
religiosidade popular açoriana. Foi, portanto, em
Vila Franca do Campo, primeira capital da ilha,
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criada por Gonçalo Vaz Botelho em 1444, onde
tudo começou. No entanto estas celebrações só
foram reconhecidas e autorizadas pelo Papa Leão
XIII em 1903, atendendo às humildes súplicas
dos fiéis desta cidade, pois num arquipélago de
origem vulcânica e em constante atividade sís-

mica, a devoção era o único refúgio deste povo e
a única “proteção” contra as catástrofes naturais.
Este culto ao Senhor da Pedra é também celebrado no Continente, onde existem: uma capela do
Senhor da Pedra na Praia de Miramar, freguesia
de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia
e um Santuário do Senhor Jesus da Pedra em
Óbidos. Também no Brasil, mais precisamente
em Jaguariaíva-PR, foi construída uma igreja em
honra do Senhor Jesus da Pedra. E haverá certamente muitos centros de veneração ao Sr. Da
Pedra, pelo mundo fora. A comunidade açoriana
de Laval, em comunhão com todos os outros devotos do Senhor Jesus da Pedra, celebrou no passado sábado e domingo (18,19 de agosto) à sua
maneira estas tradicionais festas. No sábado às
17:30 procedeu-se à mudança da imagem, com a
participação do grupo coral e da Filarmónica de
Montreal; às 18:00, terço, seguido da celebração
da Eucaristia. Às 19:30 abertura do arraial, bazar, cozinha e bar, com malassadas, atuações da

Arraial, arrematações, petiscos (malassadas, bifanas, sopa, doces), D.J. Entre nós, Folclore Estrelas do Atlântico, Filarmónicas de Montreal e
de Laval. Tomando em consideração que nesta
altura do ano, muitas pessoas ainda se encontram
ausentes em férias, a participação da comunidade nestas celebrações foi bastante apreciável.
Não foi “sala cheia” ... mas quase. Se faltou a
quantidade, fomos privilegiados com a qualidade. Única pincelada negra, neste fim de semana
festivo, foi o facto de o pastor desta comunidade,
aquele que ao longo destes 9 anos tem fielmen-

te servido os interesses materiais e espirituais
da nossa Missão, presidir pela última vez estas
Festas. Com efeito o Sr. Padre Carlos deixa por
definitivo a Missão Nossa Senhora de Fátima de
Laval. É extremamente difícil reconciliar com a
ideia que não poderemos contar com a sua preciosa presença no futuro. A sua liderança espi-

ritual, dedicação ilimitada, inestimável ajuda e
conforto nos momentos menos propícios na vida
de todos aqueles que a ele recorriam, será para
sempre sentida.
A partir de 26 de Agosto de 2018, a comunidade portuguesa cristã de Laval ficará mais
pobre. Mas como esta decisão foi tomada soFilarmónica de Montreal, D.J.Entre Nós e arre- mente pelo sr. Padre Carlos, cabe a cada um
matações. As celebrações do domingo começa- de nós respeitá-la, agradecer-lhe por tudo o
ram com: às 11:00 Missa Solene,12:30 Almoço, que fez a bem da Missão e desejar-lhe as me16:00 procissão da imagem do Senhor da Pedra lhores felicidades nos seus futuros projetos.
através das ruas vizinhas, 17:30 continuação do Bem haja Pe. Carlos, já nos faz falta...
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Tudo melhorou. O
que era pior agora é
melhor. Não há palavras para descrever
os benefícios que o
ritual de jose trouxe
às nossas vidas. Eu
só poderia recomendá-lo àqueles que
realmente
querem
resolver seus problemas.
Arnulfo e Sandra

A mulher de camisa branca
sempre mostrava que ela se
importava conosco. Ela parecia
tão bonita e sincera que nunca
teríamos pensado que o motivo
de nossa ruína financeira e de saúde fosse ela fazer “voodoo”, feitiçaria africana. Nossas padarias em Laval estão
indo mal e nossa empresa de renovação em Montreal estava quase a fechar. Minha esposa estava cheia de caroços no seu útero. José limpou tudo o que aquela mulher
meteu na minha casa e toda a nossa sorte começou a
brilhar. Nossa saúde é muito melhor. Obrigado José.
Família Simões

dar. Jo
que m
do me
saúde
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Sem nenhuma razão, de repente,
ele não conseguiu sair da cama.
Parecia que ele estava numa profunda depressão. Os médicos
não conseguiam encontrar nada
e percebi que a situação dele piorava. Eu não sabia o que fazer.
Seu corpo parecia deteriorando.
Pedi a José o favor de nos ajuosé, com seus rituais, descobriu a magia negra
meu irmão fez que queria manter o restaurante
eu marido. Sou grato por José pela melhoria da
e do meu marido.
Família Duarte

Obrigado José por tornar este momento possível que é imortalizado
com esta imagem. Nossa família é
muito feliz e estamos juntos num
coração.
Sabrina e George
As férias deste verão em Portugal foram espetaculares. Eu pensei que depois do divórcio tudo
estava acabado, mas eu estava errado. José conseguiu trazê-la de volta para mim e agora estamos
melhores do que nunca. Se você está sofrendo
de amor, não perca o seu tempo, nem chore. José
tem a solução.
Miguel e Rosa

José recupera a relação entre meu
filho e sua esposa, e é por isso que
estamos aproveitando a companhia
dos nossos filhos. Antes de sermos
uma família quebrada e graças a José
somos uma família unida.
Família Hernandez
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

MERCEARIAS

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

notários

renovações

Plancher

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519
restaurantes

T.: 514-849-3808
Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

GRANITE
LACROIX INC.

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984
renovações

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Salão de Beleza

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION

serviços
financeiroS

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Vinho do Porto
— Sabe, Josefina, que o vinho do Porto a torna muito
mais bonita?
— Ora deixe-se de coisas. Eu não bebi vinho do Porto...
— Mas bebi eu.
Amor Incomprrendido por Todos
A amiga: — Mas então... a família dele não concorda
com o vosso amor?
Ela: — Não. Fazem tudo para nos separar.
A amiga: — Que horror! Como pode haver pessoas assim!
Ela: — E a pior de todas é a mulher dele!...
Livro Enigmático
Duas mulheres conversam.
— Ando a ler um livro magnífico, cheio de suspense.
Nunca se sabe se vai acabar numa catástrofe ou num
final feliz.
— Ah, sim — diz a outra. — Emprestas-mo? É um policial, não é?
— Não, é um livro de cozinha.
Esplêndido Fim-de-Semana
O inveterado conquistador levou uma rapariga a uma
importante loja, na sexta-feira à tarde, para a presentear
com um casaco de peles. Pediu o melhor. Recusou um
casaco de pele de raposa, de mil euros, por não achá-lo
bastante bom. Outros casacos foram exibidos e os preços iam subindo, subindo, até chegar a um casaco de
vison de vinte mil euros, que lhe agradou. A jovem quase desmaiou e, naturalmente, tornou-se muito amorosa.
Ele, então, virou-se para o vendedor que os atendia e
disse:
— Sem dúvida, o senhor há-de querer verificar se o meu
cheque tem cobertura. Como já é tarde, sugiro que verifique com o meu banco na segunda-feira de manhã.
Passarei depois para levar o casaco.
Na segunda-feira, a loja fez a verificação com o banco
e constatou que o crédito do cavalheiro não podia ser
pior. Logo depois, entrou o homem. Quando o vendedor
começou a explicar-lhe que não tinha crédito no banco,
ele sorriu e disse:
— Disso eu sabia. Eu vim apenas agradecer-lhe o esplêndido fim-de-semana que passei.
Recordação de Vida
— Tens um lindo medalhão — diz uma mulher à amiga.
— Pus lá dentro uma mecha do cabelo do meu pobre
marido.
— Meu Deus, não sabia que ele tinha morrido!
— Não morreu, não. Ficou careca.

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

pente
navalha
luva
revista
barbeiro

ducha
bacia
pedicure
espelho
esmalte

7 differenças

água
cadeira
tesoura
maquiagem
manicure

especialista
em
Renovações
ligeiras

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

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana

SUDOKU: nível muito difícil

5
8

1
3
5 6
3

7 6
1
3 9

7
8

6
1 5

9 8
6
2 4

2
6

9
3

a voz de portugal, 58 anos ao serviço dos
nossos leitores e clientes da comunidade portuguesa
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Arcebispo

de Dublin pede a papa que
fale abertamente do passado da Igreja

O

arcebispo de Dublin, Diarmuid Martin,
pediu ao papa Francisco que fale “abertamente e com franqueza” do passado da
Igreja na Irlanda, quando da visita ao país na
próxima semana, e assegurou que “não basta
pedir perdão”.
Na sua homilia dominical na igreja de Santa
Maria, conhecida como pró-catedral de Santa
Maria, em Dublin, Martin disse que “as estruturas que permitiram ou facilitaram os abusos
devem ser eliminadas para sempre”.
Não é suficiente dizer apenas ´sinto muito´.
As estruturas que permitiram ou facilitaram os
abusos devem ser analisadas e destruídas para
sempre”, sublinhou. O papa Francisco estará na
Irlanda nos dias 25 e 26, no final de uma semana em que se celebra em Dublin o X Encontro
Mundial das Famílias, 39 anos depois da visita
de João Paulo II ao país, a primeira e única de
um papa até hoje.” Vai ser uma visita curta e intensa. Uma visita que, por um lado, cria muitas
expectativas, alegria e entusiasmo, mas que por
outro é marcada pela nossa preocupação sobre
a nossa Igreja Católica e o seu futuro”, afirmou
Diarmuid Martin. O arcebispo irlandês reconhe-

Ex-diretor

ceu que a Igreja tem demonstrado “arrogância”
nos últimos anos perante a escalada de revelações sobre casos de abuso de menores, tanto na
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

Irlanda como em todo o mundo.”
A ira do povo não é só por causa dos abusos,
mas também porque a Igreja foi autoritária,
despótica e autoprotetora, e os escândalos dos
abusos causaram um enorme ressentimento entre os crentes”, afirmou na homilia.A visita do
papa acontece quando surge um novo escândalo
de abusos de menores por parte de sacerdotes na
Pensilvânia, Estados Unidos.

da CIA John Brennan
admite recorrer à Justiça contra

O

ex-diretor da CIA John Brennan admitiu
recorrer à Justiça, depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lhe ter
cancelado o acesso a informação confidencial
e à Casa Branca.
“Se esse é o preço que tenho de pagar para evitar que Donald Trump faça o mesmo a outras
pessoas, para mim é um pequeno preço a pagar”,
disse Brennan ao programa “Meet the Press”, da
cadeia de televisão NBC. E acrescentou: “E se
isso significa ir aos tribunais, irei”. O ex-diretor
da “Central Intelligence Agency” (Agência Central de Informações, CIA na sigla original) disse
que foi contactado por vários advogados, que lhe
deram opiniões sobre a matéria. Para Brennan,
que dirigiu a CIA entre 2013 e 2017, tendo sido
designado pelo ex-presidente Barack Obama, retirarem-lhe as credenciais de acesso é um exemplo de “abuso de poder” por parte de Trump.
A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders,
justificou esta semana a medida contra Brennan
pelo seu, disse, comportamento “errático”, e
acrescentou que mandou rever as credenciais de
outros altos cargos de segurança, que criticaram
abertamente as políticas do presidente.Brennan
qualificou recentemente Donald Trump de “perigo” para a segurança nacional, afirmando-se
surpreendido com a quantidade de vezes em que
o presidente “falha no momento de manter os padrões mínimos de decência, urbanidade e honestidade”, quando comentava um insulto de Trump
a uma ex-assessora, a quem chamou “cadela”.
Na entrevista de hoje, Brennan disse que vê
“alertas vermelhos a piscar” em termos do que
Trump faz e considerou que o presidente está a
diminuir o país na comunidade mundial. E ainda
está a alimentar a divisão dentro do país e a mentir continuamente aos cidadãos.
Na sexta-feira, sete ex-diretores da CIA, além
de vários funcionários da central de inteligência
norte-americana, assinaram uma carta de apoio

Trump

a Brennan na qual consideram que a medida é
“profundamente lamentável”, advertindo que se
trata de uma “tentativa de calar a liberdade de
expressão”.

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. Que a serenidade e a paz de espírito
sejam uma constante na sua vida! 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. Para quê discutir? Um pequeno
gesto ou uma boa ação são bem mais importantes do que as palavras! 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. Preocupe-se em ser bom e justo
pois será feliz! 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

Trump já tinha justificado a retirada das credenciais com o argumento de que tinha de fazer
alguma coisa em relação à investigação federal
sobre a ingerência russa nas últimas eleições
presidenciais dos Estados Unidos.

Medium Africano

Todos os problemas tem uma solução, todos as
doenças tem curo, curandeiro espíritual competente.
resolver problemas como:
amor, infidelidade, negócio, depressão,
justiça, impotencia sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.
curo vícios (drogas, tabac, alcool).

Sr. Cheik Oumar
438-221-3607

consulta a distância
resultados rápidos e garantidos

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. 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. 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
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lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

empregos

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

Precisa-se de homens
para serviços de limpeza
contactar: 514-901-1030

Nora: 450-628-5472

PrECISA-SE DE HOMEm AJUDANTE
PARA INSTALAçãO DE ALUMíNIO

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.

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649

TEL.:514-362-1300

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na
grelha num restaurante português perto do
metro Henri Bourassa a tempo inteiro ou parcial e uma caixeira que fale bem o francês.

514-773-1272

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

514-293-4658

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
Padaria Coimbra
Precisa-se de empregada de balcão a tempo inteiro
ou parcial. 514-844-0223
ou apresentar-se no 191 Ave. Mont-Royal E.

Lollypop Childrens Wear Co.
Companhia Lolly Pop situada em Montreal precisa
de pessoa responsavel e pontual para trabalhar em
assitente em finição 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

Precisa de homens para trabalhar
em paisagismo, cofragem,
cimento e “Pavé-uni”.
Com ou sem experiência.
Bom salário.
514-977-7173
Lollypop Childrens Wear Co.
Companhia Lolly Pop situada em Montreal precisa de
pessoas com experiência em máquinas overlock &
Plain e tambem com experiência em roupas de senhora e crianças.Bom salário e trabalho todo o ano.
Por favor contactar Stella no telefone
514-277-4700 ou 514-277-4761 ext#5

Conception Oliveira
Procura homem com experiência
com ferramenta e carta de condução para renovação geral de
cozinha e de casa de banho. E,
procura um jovem que
queira aprender a profissão.
Contatar António Oliveira
514-952-0004

Procura-se agente de viagem com ou sem
experiência e que fala francês ou inglês, com
vantagens sociais. Deve ter uma formação
em turismo. Mandar o seu CV por email
servicesplus@bellnet.ca
Precisa-se de senhora que não fuma para
fazer limpeza de uma casa completa.
1 vez por semana.
com experiência e referência.
514-332-5672
Precisa-se de empregados para fazer limpeza de
um restaurante em Montreal.
Por favor contactar
514-883-9559

Precisa-se de padeiro
a tempo inteiro com ou
sem experiência. Muito
bom salário consoante a
experiência.
514-746-0491
Procura-se de 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
de seguir o curso de RCR. A pessoa deve estar
disponível, versátil, simpática e que deve falar
francês.

Entre em contato com
Marlene 514-645-3197

vende-se
Pequeno almoço, almoço e jantar licenciado com
capacidade para 47 lugares Restaurante Lili CO
4675 Boul. St-Laurent, alugere 3100$. Volume de
negócios entre 600 e 700 000.
Preço pedido 125 000$.
Contactar Pro-immobilier
Teresita Camargo: 514-743-4444
teresita.carmargo@me.com ou
Yvan Meilleur 514-808-0898
yvanmeilleur43@gmail.com
Mile-End Restaurant Bar, venda por motivos de
saúde. Mais de 160 000$ de inventários. Volume de
negócios +750 000$ Capacidade de 105 lugares.
Locação 10 anos + opção de 5 anos.
Uma oportunidade única e incrível
Contactar Pro-immobilier
Teresita Camargo: 514-743-4444
teresita.carmargo@me.com ou
Yvan Meilleur 514-808-0898
yvanmeilleur43@gmail.com

N
†

ecrologia
LuÍs PIRES LOPES
1945-2018

Faleceu em Montréal, no dia
12 de agosto de 2018, com 72
anos de idade, senhor Luis Pires
Lopes, natural de Vila Grande,
Boticas, Trás-os-Montes, Portugal, esposo da senhora Cândida
Pires Lopes.
Deixa na dor sua esposa, filhos
Luís (Priscila), Claude (Sara)
e Domingos (Nicole). Sua neta
Beatriz, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar sexta-feira 17 de agosto. O funeral
de corpo presente, teve lugar sábado 18 de agosto de
2018 na igreja Santa Cruz às 10h30 e foi sepultado no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na
dor. Bem-haja.

oração

Sagrado Coração de Jesus
Sempre que você se sentir só e impotente
para resolver determinada situação ou problema, seja
de qual ordem for, NÃO SE DESESPERE. Peça ajuda
ao Sagrado Coração de Jesus.
Oração - “Meu Sagrado Coração de Jesus, em vós
deposito toda minha confiança e esperança. Vós que
fizeste o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a
viver, o leproso sarar. Vós que vedes minha angústia,
minhas lágrimas, bem sabeis.
Divino Coração de Jesus, como preciso alcançar de vós
esta graça, atenda ao meu pedido (Fazer o Pedido). A
minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para
viver. Só de Vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta
conversa, dentro de nove dias, alcance esta tão linda
graça (Fazer o pedido novamente com Fé).
Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando
a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho
confiança em vós e cada dia que passa aumenta minha
fé e meu amor!
Rezar 1 Pai Nosso, 1 Ave Maria e 1 Glória do Pai.
O.T.
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Pela

primeira vez, há mais

porcos em

S

Espanha

egundo os dados do governo espanhol, há
mais 3.5 milhões de porcos do que humanos. Aumento do número de porcos, numa indústria central em Espanha, gera preocupações a nível ambiental e fomenta polémicas.

O número de porcos em Espanha ultrapassou,
pela primeira vez desde que há registos, o números de humanos, revela o jornal inglês The
Guardian, que cita dados fornecidos pelo minis-

do que humanos

tério do ambiente espanhol. Atualmente, segundo estes números, existem cerca de 50 milhões
de porcos em Espanha, mais 3,5 milhões do
que humanos.A população de porcos aumentou
substancialmente desde 2013. Nos últimos cinco
anos, registou-se um aumento de nove milhões
de porcos. Este aumento exponencial está a gerar enormes preocupações em termos de impacto
ambiental, numa indústria que, em 2017, gerou
quatro mil toneladas de produtos à base de carne
de porco, num valor económico superior a seis
mil milhões de euros. Um dos principais problemas deve-se à quantidade de água que é utilizada
na criação dos porcos, isto num país que, nota
o jornal inglês, é afetado constantemente por situações de seca. A título de exemplo, o Guardian
refere que cada porco consome cerca de 15 litros
de água por dia, sendo que esta indústria consome mais água do que as cidades de Saragoça, Projeto de lei sobre “terceiro
Sevilha e Alicante juntas.
género” é uma revolução na Alemanha

Já

arrancou recolha de assinaturas
para futuro partido de Santana Lopes

Continuação da página 1

çar a sua atitude face à União”. “Temos de exigir
à União Europeia que apoie metas quantificadas
No sábado, em declarações ao semanário Ex- de desenvolvimento e não metas castradoras
presso, o antigo militante do PSD que concor- desse progresso. Precisamos de verdadeiros proreu este ano à liderança dos sociais-democratas, gramas de desenvolvimento global e não só de
em eleições que perdeu com 46% dos votos para fundos estruturais setoriais”, observa.
Rui Rio, disse que a Aliança quer “garantir re- Focada num “imperativo absoluto da coesão
presentação política” para poder “participar no territorial”, a Aliança enumera vários exemplos
processo de decisão, seja no Governo seja na de infraestruturas que precisam de melhor aproveitamento e investimento como a rede rodooposição”.
viária, os portos, estruturas aeroportuárias ou os
transportes públicos.
“Queremos um Estado responsável, regulador
e dinamizador em áreas vitais para o nosso país,
que transcendem a esfera do privado. A saúde,
a investigação e a coesão territorial deverão ser
prioridades absolutas de intervenção. Simultaneamente, defendemos reformulação das funções do Estado e a diminuição do seu peso em
setores não ligados às áreas estratégicas”, anuncia.

O futuro partido assume-se como defensor do
“liberalismo, que promove a liberdade económica e a iniciativa privada como motores principais
de crescimento”.
“Defendemos um país mais competitivo e mais
produtivo, estimulado por políticas fiscais atrativas e pela inovação. Um país a crescer a 3% e
acima da média europeia”, é referido.
A Aliança defende “Orçamentos de Estado
equilibrados”, considerando “vital o controle
da despesa pública”, mas também “a criação de
mais riqueza e mais receita, para garantir saldos
orçamentais positivos e ir amortizando a dívida”.
Na declaração, o futuro partido de Santana Lopes assume-se como “europeu e europeísta”,
mas recusa “dogmas sobre a construção europeia”, defendendo que a “União Europeia precisa de ser reformada e Portugal precisa de refor-

Uma maçã por dia. Sim, por vários motivos
Muitas são as vantagens especificamente associadas a
esta fruta. Um estudo britânico
confirma que as mesmas são
garantidas com o consumo de
uma peça por dia.
A maçã é rica em flavonóides,
um composto muito rico em
antioxidantes, além de conter
quercetina, epicatequina, epigalocatequina e outras
polissilábicas capazes de reduzir o colesterol mau,
diz o The Health Site. Tal caraterísticas fazem desta
uma fruta essencial à alimentação de qualquer um,
que permite evitar o consumo de certos medicamentos. Vários estudos comprovam estes aspetos,
um dos quais, desenvolvido por um grupo do Reino
Unido, comprova a ideia transmitida pela conhecida
frase ‘uma maçã por dia, nem sabe o bem que lhe
fazia’. É de facto esta a dose recomendada, por ser,
concluiu o estudo, a forma mais eficaz de se evitar
ataques cardíacos bem como AVC.Por ser de fácil
transporte, existir variedades que permitem satisfazer vários gostos e ter produção durante todo o ano,
não há desculpas para que não se evitem tais problemas de forma bem natural.

O movimento Dritte Option (Terceira Opção) considera “uma revolução” o texto que legaliza um “terceiro sexo”, aprovado na semana passada pelo governo alemão, mas sustenta que “pode e deve ser
melhorado”. A Alemanha é o primeiro país da Europa a dar luz verde a um texto que prevê a opção de
um “terceiro género” nas certidões de nascimento.
Segundo Moritz Prasse, fundador e porta-voz do
grupo Dritte Option esta é uma decisão “revolucionária” porque “rompe com o sistema binário que
prevaleceu até agora”. Com a adoção do texto, que
terá ainda de ser votado no parlamento para passar
a lei, o governo de coligação entre os conservadores (CDU e CSU) da chanceler Angela Merkel e os
social-democratas (SPD) decide aplicar uma diretiva
do Tribunal Constitucional de 2017. Desde maio de
2013, era possível na Alemanha não preencher o
campo relativo ao sexo, deixando-o vazio, o que permitia às pessoas nessa situação assinalar um dos
dois sexos, masculino ou feminino, ou manter em
branco aquele espaço. A partir de agora, ao lado de
“feminino” e “masculino”, poderá ser incluída a menção “diversos” ou “outro” para as pessoas em causa.
Para Moritz Prasse este é um passo importante, mas
lembra que continua a não existir uma lei: “Agora a
câmara dos deputados ainda vai ter que aprovar
o texto, um texto que deve ser melhorado porque
ainda não é totalmente inclusivo”. O porta-voz do
Dritte Option, movimento que nasceu em 2013, é
transexual e lembra que para muitas pessoas que
não se identificam com o sexo com que nasceram,
nada mudou. Também todos os que não estiverem
dispostos a realizar testes médicos “invasivos” e provarem que são intersexo ficarão excluídos, adverte o
movimento Terceira Opção.
Sismo de magnitude 2,6
sentido em São Miguel
O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos
Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Centro de
Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores
(CIVISA), foi registado, ontem, às 12H59 (hora de
Montreal) um evento com magnitude 2,6 na escala

de Richter e epicentro a cerca de seis quilómetros a
sudoeste de Porto Formoso, na ilha de São Miguel.
De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III
na escala de Mercalli Modificada em Porto Formoso,
São Brás, Ribeirinha e Ribeira Grande, concelho da
Ribeira Grande, e em Ponta Garça, Ribeira Seca e
Água d’Alto, concelho de Vila Franca do Campo. O
CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação,
emitindo novos comunicados caso necessário.

P. 14 | QUARTA-FEIRA, 22 DE agosto de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras
David Beckham vai ser distinguido
com o «Prémio Presidente» da UEFA
Descrito como um «verdadeiro
ícone futebolístico da sua geração» por Aleksander Ceferin, líder
do organismo máximo do futebol
europeu, David Beckham recebe
este ano o prémio destinado a
distinguir feitos extraordinários,
excelência profissional e qualidades pessoais exemplares, que
contribuem para o sucesso e desenvolvimento da modalidade.
Em declarações reproduzidas pela UEFA, Cefrerin
diz ainda que Beckham «tem sido um embaixador
global do futebol, promovendo a modalidade e os
seus valores pelo mundo», e elogia «os seus esforços humanitários incansáveis, que ajudaram a vida
de inúmeras crianças, também devem ser elogiados».
«Durante a minha carreira dei sempre 100 por cento e tentei respeitar ao máximo valores como o trabalho de equipa e o ‘fair play’, por isso estou orgulhoso por juntar-me à ilustre lista de jogadores que já
foram distinguidos com este prémio», afirma David
Beckham. «A minha carreira no futebol permitiu-me
participar ativamente na tentativa de melhorar a vida
de inúmeras crianças espalhadas pelo Mundo, em
cooperação com a UNICEF, e dá-me imenso prazer
ser capaz de retribuir algo à sociedade», acrescentou.
Usain Bolt já treina na Austrália,
mas ainda pensa no Man Utd
Foi oito vezes campeão olímpico
(100, 200 e 4x100 metros), mas
agora persegue o sonho de tornar-se jogador de futebol. Usain
Bolt começou a treinar à experiência nos Central Coast Mariners, curiosamente no dia em que
comemorou o 32º aniversário.
Em conferência de imprensa, o
jamaicano revelou estar a viver
um sonho que alimentava há muito tempo, destacando a maneira
como foi recebido no clube. «A receção foi muito calorosa. Todos me receberam com amor e sinto-me
muito respeitado. Pedi para ser tratado como apenas
mais um jogador e o treinador explicou-me que não
teria tratamento especial», afirmou.
Sobre a possibilidade de vir a assinar um contrato com a formação australiana, Bolt deixa tudo nas
mãos da equipa técnica: «Estou aqui para me esforçar ao máximo, veremos se tenho a minha oportunidade.» Para já o objetivo é assinar pelos Central
Coast Mariners, mas o jamaicano não desiste do
sonho de representar o Manchester United, treinado
por José Mourinho:
«Sonho sempre com coisas grandes… um dos
meus maiores [sonhos] é jogar no Manchester United», recordou.

Comissão de Gestão move queixa-crime
contra Bruno de Carvalho

A

Comissão de Gestão do Sporting liderada Eis o comunicado da Comissão de Gestão:
por Sousa Cintra participou criminal- Hoje, numa manifestação de desespero de quem
mente de Bruno de Carvalho, foi anunciado já não respeita nada nem ninguém, o ex-Presinesta segunda-feira em comunicado.
dente destituído pelos sócios deu uma nova prova da permanente irresponsabilidade com
que intervém ilegal e abusivamente na vida
do Sporting Clube de Portugal, lançando a
confusão e semeando a divisão no Clube.
Invocando os mesmos documentos com
que na passada sexta-feira ilegalmente pretendeu usurpar funções que comprovadamente não são suas, hoje permitiu-se enviar durante o dia cartas a bancos com os
quais o SCP mantem relações comerciais,
nas quais, na qualidade abusivamente invocada de Presidente do Conselho Directivo
do SCP, se permitiu pressionar os referidos
bancos para impedir que as contas bancárias
A CG diz que o ex-presidente «se permitiu do SCP continuem neles a ser movimentadas pepressionar os referidos bancos para impedir que los órgãos do Clube legitimamente em funções.
as contas bancárias do SCP continuem neles a Esta desesperada iniciativa não obteve sucesso,
ser movimentadas pelos órgãos do Clube legiti- tendo as referidas entidades bancárias recusado
mamente em funções», usando os «os mesmos participar nesta tentativa de fraude.
documentos com que na passada sexta-feira ilegalmente pretendeu usurpar funções que com- Atendendo à gravidade destes factos, a Comisprovadamente não são suas».
são de Gestão do SCP decidiu:
Entretanto, em comunicado, Bruno de Carva- 1- Participar criminalmente do ex-Presidente
lho garante que «não houve nenhuma tentativa destituído pelos sócios junto do Ministério Púde congelamento de qualquer conta bancária blico por fraude e usurpação de funções;
do Sporting C.P. ou da Sporting C.P.- Futebol, 2- Participar à Comissão de Fiscalização estes
SAD».
factos para os efeitos tidos por convenientes.

Sporting: avançado Clinton N’Jié já está em Lisboa

C

linton N’Jié já está em Lisboa para reforçar o Sporting.
O jogador maliano aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa, ao princípio da tarde, testemunhou o Record.
Ao que tudo indica, N’Jié chega ao Sporting
por empréstimo do Marselha até ao final da temporada. Recorde-se que o Sporting já oficializou
nesta terça-feira a contratação de Abdoulay Diaby, que assinou pelos leões a título definitivo.
Clinton N’Jié iniciou-se no Lyon, onde despontou em bom plano em 2014/15, seguindo para o
Tottenham na época seguinte. No verão de 2015
regressou a França, para o Marselha, por empréstimo do clube inglês, que o transferiu depois

definitivamente para o emblema gaulês.
N’Jié alinhou pelo Marselha no passado mês de
julho no jogo de apresentação do Sporting aos
adeptos em Alvalade.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga Santander
1-Sevilla
2-Barcelona
3-Levante
4-Real Madrid
5-Real Sociedad
6-Athletic
7-Huesca
8-Espanyol
9-Valencia
10-Atlético Madrid
11-Celta de Vigo
12-Girona
13-Valladolid
14-Villarreal
15-Leganés
16-Eibar
17-Getafe
18-Rayo Vallecano
19-Alavés
20-Real Betis

P
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V	E	D
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1

Inglaterra
Premier League
P	J	V	
1-Man. City
6 2 2
2-Liverpool
6 2 2
3-Chelsea
6 2 2
4-Watford
6 2 2
5-Tottenham
6 2 2
6-Bournemouth 6 2 2
7-Everton
4 2 1
8-Leicester City 3 2 1
9-Man. United
3 2 1
10-Crystal Palace 3 2 1
11-B&H Albion
3 2 1
12-Southampton 1 2 0
13-Newcastle
1 2 0
14-Wolverhampton 1 2 0
15-Burnley
1 2 0
16-Cardiff City
1 2 0
17-Arsenal
0 2 0
18-Fulham
0 2 0
19-West Ham
0 2 0
20-Huddersfield 0 2 0

Itália
Serie A
E	D
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 2
0 2
0 2
0 2

1-Atalanta
2-Empoli
3-Napoli
4-Sassuolo
5-SPAL 2013
6-Juventus
7-Roma
8-Udinese
9-Genoa
10-Sampdoria
11-Fiorentina
12-Milan
13-Bologna
14-Chievo
15-Lazio
16-Internazionale
17-Torino
18-Cagliari
19-Frosinone
20-Parma

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 1 1
1 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0
-4 1 0

Brasil
Serie A

França
Ligue 1
E	D
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 0

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

P	J	V	
6 2 2
6 2 2
6 2 2
6 2 2
4 2 1
4 2 1
4 2 1
4 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
1 2 0
1 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0
0 2 0

E	D
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
1 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 1
1 1
0 2
0 2
0 2
0 2
0 2

P	J	V	
1-São Paulo
41 19 12
2-Internacional 38 19 11
3-Flamengo
37 19 11
4-Grêmio
36 19 10
5-Atlético Mineiro 33 19 10
6-Palmeiras
33 19 9
7-Corinthians
26 19 7
8-Cruzeiro
26 19 7
9-Fluminense
23 19 6
10-América Mineiro 22 19 6
11-Bahia
22 18 5
12-Botafogo
22 19 5
13-Santos
21 19 5
14-Chapecoense 21 19 4
15-Vasco
20 17 5
16-Sport
20 19 5
17-Vitória
19 19 5
18-A. Paranaense 18 18 4
19-Ceará
17 19 3
20-Paraná
14 19 3

E	D
5 2
5 3
4 4
6 3
3 6
6 4
5 7
5 7
5 8
4 9
7 6
7 7
6 8
9 6
5 7
5 9
4 10
6 8
8 8
5 11

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 22 août 2018 | P. 15

Feirense

imbatível é a
surpresa entre os maiores

F

C Porto, Benfica, Sporting e um sensacional Feirense deram continuidade aos
percursos imaculados neste arranque de Liga
2018/19. À segunda jornada, os chamados
três grandes e o conjunto de Santa Maria da
Feira são as únicas equipas só com vitórias no
campeonato.
Depois de terem batido na Luz o V. Guimarães,
os encarnados deslocaram-se a casa do Boavista,
onde há um ano tinham sido derrotados por 2-1
na estreia de Jorge Simão à frente dos axadrezados. Desta vez, a equipa de Rui Vitória teve vida
mais facilitada e levou a melhor com uma vitória
segura por 2-0, com golos de Ferreyra (estreia a
marcar pelas águias) e de Pizzi, que lidera nesta
altura a lista dos melhores marcadores do campeonato com quatro remates certeiros.
Instantes após o apito final no jogo do Bessa, o
Sporting entrou em ação em Alvalade frente ao
V. Setúbal. O regressado Nani adiantou os leões
no marcador ainda cedo, mas os sadinos responderam pouco depois por Zequinha, que aproveitou uma saída deficiente de Salin dos postes.
Dois remates aos ferros e uma equipa adversá-

ria afoita aumentaram o frisson, mas Nani voltou
a carimbar o nome no jogo, ao marcar aos 66
minutos, assinando o primeiro bis da carreira ao
serviço da equipa verde e branca mais de 13 anos
depois de se ter estreado curiosamente pela mão
de José Peseiro.
Se o Sporting precisou de suar para garantir os
três pontos a uma semana da visita à Luz para o
primeiro grande jogo da época, o que dizer do
FC Porto no domingo?
A equipa de Sérgio Conceição chegou a estar
a vencer o Belenenses por 2-0 no Jamor (Diogo
Leite e Otávio), mas os lisboetas, contra quase
todas as expetativas, voltaram à luta com golos
de Fredy e Keita.
Já em tempo de compensação, e numa altura em
que já havia adeptos a abandonar o Estádio Nacional, Carlos Xistra apontou para a marca dos
onze metros depois de recorrer ao VAR e descortinar braço na bola de Henrique na sequência
de um remate de Herrera. Alex Telles desferiu o
pontapé que garantiu os três pontos aos dragões
e evitar o terceiro resultado tropeção consecutivo dos dragões em deslocações a casa do Belenenses.
A vantagem esbanjada pelo FC Porto acabou
por não ter consequências de maior, mas o mesmo não poderá dizer-se do Sp. Braga.
Depois da eliminação frustrante das compe-

tições europeias aos pés do Zorya, a equipa de
Abel parecia «afogar as mágoas» no Santa Clara.
Aos 40 minutos, os minhotos já venciam por 3-0
(Pablo, Wilson Eduardo e Dyego Sousa), só que
a equipa açoriana reergueu-se na segunda parte e
protagonizou uma recuperação épica.
Em menos de 20 minutos, Thiago Santana, Zé
Manuel e Fábio Cardoso recolocaram a balança
equilibrada, ainda ameaçaram a surpresa total,
mas o jogo terminou mesmo empatado a três.
Tal como o Santa Clara, que tinha arrancado
a Liga com uma derrota, Desp. Aves, Tondela,
Desp. Chaves, Moreirense e Rio Ave averbaram
os primeiros pontos na prova.
O Desp. Aves empatou a dois golos com o Tondela num jogo em que as duas equipas estiveram
na frente do marcador. Delgado abriu a contagem para os beirões ainda a frio (3 minutos), mas
Derley empatou para o conjunto de José Mota
pouco depois. Na segunda parte, Nildo Petrolina
virou o jogo para a equipa da casa, mas o Tondela reagiu por Pablo Sabbag.
Depois de na ronda inaugural ter saído do Dragão com uma pesadíssima goleada por 5-0, o
Desp. Chaves de Daniel Ramos deu outra
imagem na receção ao
Portimonense: vitória
por 2-0 construída ainda na primeira parte
com golos de Marcão e
Perdigão.
Tal como a equipa de
Portimão, o regressado Nacional também
ainda só conhece o sabor da derrota na Liga
2018/19. Depois do desaire em Braga a abrir,
a equipa insular caiu
em casa aos pés do Moreirense.
Pedro Nuno abriu a contagem para os cónegos
aos 8 minutos, Witi empatou para a equipa da
casa a abrir a etapa complementar, mas Heriberto, depois de ter marcado ao Sporting, repetiu a
gracinha ao Nacional, que aos 90 minutos desperdiçou uma grande penalidade por Arabidze.
Quem também já ganhou foi o Rio Ave. A equipa de José Gomes estancou a hemorragia causada pela eliminação das competições europeias
e pela derrota na abertura do campeonato com
o Feirense. Na receção ao Marítimo, ainda nem
tudo foi perfeito mas quase tudo foi melhor:
triunfo por 3-1 com golos de Bruno Moreira,
Gelson Dala e Damien Furtado. O camaronês
Joel Tagueu apontou o único golo dos madeirenses.
Uma das maiores surpresas da jornada, contudo, estava guardada para o fim. No jogo de encerramento da segunda jornada, o Feirense foi
ao terreno do V. Guimarães vencer com um golo
solitário do regressado Sturgeon, para se juntar
a FC Porto, Benfica e Sporting no topo da Liga,
com a particularidade de ser a única equipa do
campeonato que ainda não sofreu golos.
Trabalho notável da equipa de Nuno Manta Santos que começou o campeonato com a receção ao
«europeu» Rio Ave e a visita a Guimarães, e chega ao fim da segunda jornada imbatível.

PTS J

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

V

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

E

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

D

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0

GM GS

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

8
5
5
3
7
3
3
3
2
3
2
2
2
2
3
2
3
0

2
2
2
0
5
3
2
3
2
4
5
3
3
4
4
4
6
4

resultados

3ª Jornada

Desp. Aves 2-2 Tondela
Chaves 2-0 Portimonense
Boavista 0-2 Benfica
Sporting 2-1 V. Setúbal
Nacional 1-2 Moreirense
Rio Ave 3-1 Marítimo
Belenenses 2-3 FC Porto
Santa Clara 3-3 Braga
V. Guimarães 0-1 Feirense

24/08 Marítimo 15:30 Chaves
25/08 Portimonense 11:30 Santa Clara
Benfica 14:00 Sportingh2h
FC Porto 16:00 V. Guimarães
26/08 V. Setúbal 11:00 Nacional
Feirense 11:00 Boavista
Tondela 13:30 Rio Ave
Braga 15:30 Desp. Aves
27/08 Moreirense 15:15 Belenenses

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

P

J

V

E

D

GM

GS

6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

5
4
3
3
4
4
3
2
3
1
3
1
2
1
1
0
0
1

0
1
0
0
2
2
1
1
3
1
4
2
4
3
4
3
3
7

resultados

3ª Jornada

Académica 0-1 Paços Ferreira
FC Porto B 1-3 Farense
Mafra 2-0 V. Guimarães B
Cova da Piedade 2-4 Sp. Covilhã
Braga B 0-1 Estoril Praia
Arouca 1-2 Benfica B
Leixões 0-1 Varzim
FC Famalicão 2-0 Penafiel
Ac. Viseu 3-1 UD Oliveirense

25/08 Penafiel 6:15 FC Porto B
26/08	Estoril Praia 6:15 Leixões
Paços Ferreira 12:00 FC Famalicão
Varzim 12:00 Sp. Covilhã
Ac. Viseu 12:00 Arouca
	UD Oliveirense 12:00 C. da Piedade
V. Guimarães B 12:00 Académica
Farense 13:00 Braga B
Benfica B 13:00 Mafra

Champions league | Qualifs
14-08 às 14:00: Fenerbahçe 1-1 Benfica
21-08 às 14:45: Benfica 1 - 1 PAOK Thessaloniki FC
EUROPA league | Qualifs
2018/08/09
2018/08/16

Zorya 1-1 Braga
Braga 2-2 Zorya

Major League Soccer 2018
Grupo East
	J	P
1-Atlanta United FC	 25 51
2-NY Red Bulls
24 48
3-New York City FC
25 47
4-Columbus Crew
24 38
5-Impact Montréal
26 33
6-Philadelphia Union 23 32
7-NE Revolution
24 29
8-DC United
22 27
9-Toronto FC
24 24
10-Chicago Fire
27 24
11-Orlando City
23 23

Grupo West
	J	P
1-FC Dallas
24 45
2-Sporting KC
24 42
3-Los Angeles FC
26 42
4-Real Salt Lake
26 38
5-Portland Timbers
23 37
6-LA Galaxy
24 36
7-Seattle Sounders
24 35
8-Vancouver Whitecaps 24 31
9-Houston Dynamo
23 27
10-Minnesota United 24 26
11-Colorado Rapids
25 24
12-SJ Earthquakes
24 17

22/08
New York City FC 19:00 NY Red Bulls
23/08	Chicago Fire 19:00 Columbus Crew
Houston Dynamo 21:00 FC Dallas
24/08
Orlando City 20:00 Atlanta United FC
LA Galaxy 22:30 Los Angeles FC
25/08
Philadelphia Union 19:00 NE Revolution
	Toronto FC 21:00 Impact Montréal
	Sporting KC 21:30 Minnesota United
Colorado Rapids 22:00 Real Salt Lake
SJ Earthquakes 22:00 Vancouver Whitecaps
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