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Sismo de 4.6 sentido no Grande Porto
e na zona Centro. “Isto tremeu a sério”

U

m sismo de 4.6 na escala de
Richter foi sentido na manhã
desta terça-feira nas regiões norte e centro de Portugal. Vários
testemunhos dão conta de pequenos tremores sentidos em cidades
como Porto, Gaia, Matosinhos ou
Tondela, por exemplo.

ocorreu às 7h29, com epicentro na
mesma região. Em comunicado, o
IPMA confirma que até ao momento
não há registo de que o sismo tenha
causado “danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade
máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Santa Maria

O Instituto Português do Mar e
da Atmosfera (IPMA) confirmou a
ocorrência deste sismo de magnitude
4.6 com epicentro a 28 quilómetros
de profundidade. Segundo o European-Mediterranean Seismological
Centre (EMSC), o sismo foi sentido
às 7h12 e teve epicentro no oceano,
a 139 quilómetros a noroeste de Peniche. De acordo com o mesmo instituto (EMSC), uma réplica de 3.1

da Feira”. De acordo com a Lusa,
a Autoridade Nacional de Proteção
Civil avançou que “o abalo foi sentido no Norte do país, tendo a Autoridade já recebido alguns pedidos de
informação”. Também contactado
pela Lusa, o Comando Distrital de
Operação de Socorro e os Sapadores
do Porto confirmou que o sismo foi
sentido, mas “não houve nada de relevante a registar no distrito”.

Votar e acreditar

que é possível

C

aros leitores,
Se são como eu, não têm muito interesse pela política e menos
ainda pelos políticos, aliás, devo
admitir que pouquíssimas vezes
exerci o meu direito de votar. No
entanto, quando uma amiga pediu-me por favor para entrevistar a
candidata do meu distrito de Mercier, não tive coragem de recusar.
Confesso que a vontade era pouca
mas ainda bem que aceitei . Para

não fazer má figura preparei-me
para o encontro e vou nesta crónica partilhar convosco o que aprendi
acerca das eleições, da candidata e a
minha opinião.
Primeiro, as eleições em foco são
as provinciais para eleger os 125
deputados, um para cada distrito e
que vão compor a Assembleia Nacional do Quebeque. É na Assembleia Nacional que os deputados
Continuação página 6
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A Comunidade dividida em dois para
as Grandes Festividades de 2019
Sylvie
Machado

A

nossa comunidade tem
uma longa história, algumas fortes e com muito sucesso, outras menos bonitas.
2019 vai ser um ano muito estranho e quem sofre é a nossa
comunidade. O fim de semana do 8 e 9 de junho
será palco de três grandes festas. O Espírito Santo
da Santa Cruz, O Espírito Santo de Anjou e o Festival Internacional de Portugal em Montreal.
Será que a comunidade tem necessidade de três
grandes eventos em um único fim de semana?
Através da nossa longa história tivemos grandes Pomba, todos juntos e é tempo de acabar estas
guerras entre associações e festas. E, ninguém guerras.
quer dar o braço a torcer. Será que não se pode
mudar um dos eventos para outro fim de sema- Alva pomba que meiga apareceste
na? É dificil ver quem tem razão porque o Fes- Ao Messias no Rio Jordão
tival Portugal tem a sua data mesmo se é novo Estendei vossas asas celestes
na comunidade, apesar de já ter 5 anos, mas não Sobre os povos do orbe cristão.
devemos esquecer que 2019 é o ano oficial dos 40 Vinde, ó vinde entre nuvens de glória
anos do Espírito Santo em Santa Cruz, um gran- Entre cânticos e bênçãos de amor
dioso evento para a comunidade em vista. O que Entre anjos de eterna vitória
vai acontecer é sempre o mesmo, vai haver uma Os Querubins elevam ao Senhor.
divisão entre os três eventos e como todos sabem,
Quem aos pobres seus braços estende
há só duas filarmónicas...
Aos seus ombros lhe verte tal luz
Quem vai ganhar nesta guerra?
Quem vai estar pronto a apoiar Santa Cruz, An- É de ver que tudo isto só tende
jou ou o Festival porque todos sabem que o povo Para honra e glória da Cruz.
não se vai dividir em três para contentar as fes- Semeai vosso ouro entre o pobre,
tas. O que vai ser mais interessante ganhará e o A colheita no céu a fareis,
que tem menos dinheiro vai perder. É triste con- Do triunfo de força tão nobre
tinuar a ver estas guerras onde o povo e a nossa Só no seio de Deus achareis.
comunidade perde bons acontecimentos. Quando
o Espírito Santo foi fundado em Montreal, não foi Ofertai as mais belas oferendas,
para dividir a nossa comunidade, mais uma vez, Ofertai-as em nome de Deus,
foi para fortalecer as nossas raízes e convicções Que um dia colhereis mil prendas
religiosas. Cantam o hino do Espírito Santo, Alva Quando entrares no reino dos Céus.
Cartoon da semana
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Turismo,

uma riqueza com potencial

preços acessíveis, dificilmente encontram parajorge correia
lelo. Vejo mais potencial de desenvolvimento:
o turismo médico; desenvolvimento de atividades de encontros internacionais para entidades
iajando por terras lusi- públicas e privadas; o turismo rural, que ainda
tanas durante este ve- se encontra pouco divulgado e carece talvez de
rão, não se pode deixar de um profissionalismo mais desenvolvido, mais
assinalar as vastas multidões de turistas que virado para as necessidades dos clientes com
descobrem os encantos da terra lusitana. Na um marketing mais agressivo; estabelecimento
capital, os turistas chegam a ser a maioria de sedes multinacionais, etc.
em muitos locais históricos, museus, exposi- Para aqueles que vêem o turismo como uma
ções; os restaurantes, cafés e pastelarias pos- maldição, como um transtorno, ou que se sersuem as suas esplanadas repletas, e mesmo vem desses sentimentos oriundos da incomaqueles estabelecimentos que não têm espla- preensão para objetivos políticos prejudiciais,
nadas, encontram-se cheios de clientes que que pensem bem na riqueza que se pode obter,
procuram se refrescar e reforçar as suas for- do renome, da reputação, do desenvolvimento,
ças com as iguarias lusitanas, que digamos a que pensem duas vezes antes de colocar obsverdade, não se devem deixar intimidar por táculos em vez de adotarem uma posição conenhuma gastronomia estrangeira, mesmo laborante. Portugal tem uma riqueza natural
invejável, uma riqueza humana de que nos deas mais badaladas.
Percorrendo a linha de Cascais, não há praia vemos orgulhar, uma cultura com antigas raíque não esteja repleta. O inglês, americano ou zes históricas com provas dadas no passado e
não, o francês, o alemão, as línguas nórdicas, no presente, uma gastronomia das mais ricas e
até o árabe sobrepõem-se ao português, numa variadas devido à multiplicidade de influências,
harmonia que seria uma lição de civismo para um acolhimento e aberturas que se tornam cada
outros locais do mundo. Os serviços esmeram- vez mais raros... porque não fazer bom uso de-se, ainda que haja aspetos a melhorar: a dete- las? Há séculos descobrimos o resto do mundo;
rioração dos transportes por comboio; a compli- porque não deixar agora esse mundo nos descocação desnecessária do pagamento de algumas brir a nós, com benefício mútuo?
portagens, que tem vindo a ser habilmente resolvido pelo aluguer de aparelhos de Via Verde
já incorporados nas viaturas; alguns recessos
que beneficiariam de uma melhor limpeza e/ou
organização.
Nas cidades do interior, de norte ao sul, encontramos a mesma azáfama de turistas: o
deslumbramento com a nossa riqueza natural,
histórica e cultural, a amabilidade das nossas
gentes, a gastronomia riquíssima, saborosa e a

V

Agenda comunitária

40º Aniversário da Casa
dos Açores do Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque (CAQ) 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 a participar neste marco histórico que vai concluir a anual Semana Cultural da CAQ cujos pormenores
serão divulgados nas próximas semanas. Bilhetes para o
Jantar de Gala podem ser comprados entrando em contato com: CAQ: 514-388-4129, Benjamim Moniz: 514774-6537, Maria Alice Macedo: 514-745-0425

Excursão

a

Brampton

Excursão a Brampton organizada pela Associação Portuguesa de Laval para os dias 8 e 9 de setembro com
autocarro, hotel e pequeno almoço.
Para mais informação Tony Santos: 514 2928664

Jantar | Dançante

na

APC

O verão está a queimar os últimos cartuchos. Visto o
grande sucesso da semana passada, voltamos a fazer
um jantar com dança,com o DJ XMen, e convidado especial Eddy Sousa, na sexta-feira dia 7 de setembro,
venha divertir-se um pouco e celebrar o fim do verão
fantástico. Ementa: sopa, peixe grelhado com batatas e
legumes, sobremesa. Reserve: Conceição Rosario: 514
255-4849, Virgilio: 514 709-7868, APC 514 844-2269 ou
Facebook

Medium
Africano
Todos os problemas têm uma solução,
todos as doenças têm cura,
curandeiro espíritual competente.

Resolver problemas como:
amor, infidelidade, negócio, depressão,
justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.
curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

Sr. Cheik Oumar
438-221-3607

consulta à distância
resultados rápidos e garantidos
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Somos Quadrados

violino e outros instrumentos após frequentarem
Escolas de Música ou Conservatórios para gáudio
de pais vaidosos que esbanjam dinheiro para mosescobri hoje que somos trar aos amigos iguais a eles (gente, quase semquadrados.
Daqueles pre, também quadrada) o quanto valem…e muimuito bem desenhados, sem tos desses meninos e meninas, mal se apanham
brechas nem possibilidades longe da família e assumem ser sinceros consigo
de fuga. Pois, não somos mais do que um qua- próprios, tratam de ir à procura do que lhes está na
drado. Por vezes abrimos um pontinho com alma e são pintores, pedreiros, agricultores. Enuma “tesoura” e vimos espreitar. Quem e o contram, então, a felicidade. Porque nunca é tarde
quê? Aqueles que nos parecem pertencer ao para encontrar os nossos caminhos de paz.
nosso estatuto social (o que está dentro do nos- Mas a figura humana – muito humana – sobre a
so cérebro como uma verdade irrefutável) e os qual me debruço hoje não me parece ter nada de
lugares que entendemos nos pertencerem por “bem”, “fino” e outros sinónimos para toleirões
que entendem nas suas cabeças ocas serem a nata
direito. Voilá!
Mas, aparecem seres como Balada Brassado. da sociedade. Não. Ele é o rapaz que diz a verdaOs quadrados como eu ficam curiosos e os qua- de sobre a realidade dos Açores modernos respondrados muito quadrados recusam liminarmente dendo à pergunta do jornalista: “- Como gosta de
conhecer “pessoas como essas”. Perdem, então, se ver?”. Transcrevo a totalidade da resposta pela
as maravilhas que alguém como este rapaz/ho- crítica implícita tão verdadeira: “- Se eu fosse um
mem tem para nos ensinar. Claro, estamos habi- hotel era um de cinco estrelas, não sabes? Daquetuados aos grandes músicos e escritores, pintores les bem grandes, com mais de duzentos quartos,
de fama mundial, gente “grada” de quem todos a tapar a vista ao resto das casinhas todas. Com o
falam e que aparecem regularmente em revistas, macho da receção a falar inglês como uma vaca
televisões, jornais. Balada Brassado é um fenó- espanhola, a cheirar a cavalo, de botas de cano, e a
meno nas redes sociais. Os seus videoclipes têm ganhar só umas patacas por mês. As mulheres das
já dezenas de milhares de visualizações. Estudou limpezas também só a ganhar uns troquinhos, que
música? Ele próprio afirma: “- Toco piano só com é muito melhor que nada, com cinquenta quartos a
três ou quatro dedos, sempre muito tesos e mexo limpar por dia e com os produtos de limpeza já no
mais ou menos num programa de computador de fim, a meter água já no fim para render. Os quarfazer músicas.” E mais diz: “- Não sei ler aque- tos dos turistas cheios de openspace, com tapetes
les papéis de música, com os risquinhos e as bo- de pele de vaca e um frigorífico cheio de cerveja
linhas.” Lemos e ouvimos, por vezes, louvores e vinho de cheiro para eles se refrescarem. Com
a meninos e meninas “bem” que tocam piano, uma colcha muito linda, toda em vermelhão, com
a pomba do espírito santo bordada a lantejoulas
douradas. E vista para o mar, não sabes? Mesmo
defronte do mar, por cima dos esgotos. E com um
Advogada
parque de estacionamento para 450 carros, para
o’haNloN SaNderS teiXeira
nenhum turista andar a pé. E afirma: “- Eu sou
3187, rue Saint-jacques, bur. 101
montreal, Qc, h4c 1G7
mais ou menos isso.” Acrescento, um grande cría.teixeira@ostavocats.ca
tico que usa a letra e a música para mostrar a sua
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005
indignação perante uma sociedade corrupta, com
nova leva de escravos e onde o que se tenta ocul4999, boul. Saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3m8
tar é observado com rigor por um espírito livre e
fax: (514) 624-8632
sem medo. Gostei, também, deste comentário de
Balada Brassado: “O Governo gosta muito de dar
porque é muito melhor ter fraquinhos a viver de
esmolas do que um monte de gajos tesos que lhe
possa dar na cabeça, tás percebendo?
Tomem atenção a este rapaz/homem que ele
pode “virar mesas”.
Prof.ª Maria
da Conceição Brasil

4ª-feira, 5 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:14 Tudo é Economia
6:04	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em Portugal
6:35 Notícias do Meu País
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Joias Para Que Vos Quero?
9:42 Festa do Vinho
12:30 Portugal em Direto
14:05	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:43 Festa do Vinho
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:44 Verão Cá Dentro 2018
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:42 Dentro
0:26 Herman José
Grande Entrevista
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 6 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Herman José
Grande Entrevista
6:30 Tech 3
6:45 De Newark a Viena
Notícias do Meu País
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
14:00 Portugal Que Dança
14:45 Rota da Flor
14:59 Telejornal
16:00 Sinais de Vida
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Verão Cá Dentro 2018
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Fatura da Sorte
23:15 Filha da Lei
0:00 Dentro
0:45 Grande Área
6ª-feira, 7 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Grande Área
6:30 Tech 3
6:45 Notícias do Meu País
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Heranças e Tesouros
Joias Para Que Vos Quero?
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
19:00
20:00
20:15
20:45
21:15
21:55
23:00
23:45
0:30
1:00
1:18

Agora Nós
24 Horas
Hora dos Portugueses
Todas as Palavras
Verão Cá Dentro 2018
Joker
Notícias do Atlântico
Filha da Lei
Dentro
Janela Indiscreta
A Essência
Hora dos Portugueses

sÁBADO, 8 de setembro
1:30 Miúdo Graúdo
2:16	Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:30	Ideias que Brilham
6:00 Nazaré
Visita Guiada
6:15 Zig Zag
7:15 Tech 3
7:22 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Voz do Cidadão
9:15 Futsal Masculino:
Supertaça de Portugal
Sporting CP x GD Fabril
11:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
11:30	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em Portugal
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Madeira Natura
14:00 Mantas Alentejanas
Fabrico Nacional
14:30 Nazaré
Visita Guiada
14:59 Telejornal
16:00 São João da Pesqueira
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Tech 3
20:15 Teresinha Landeiro
Namoro
21:00 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Autografia
domingo, 9 de setembro
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 7 Maravilhas à Mesa
8:00 Jornal da Tarde
9:15 7 Maravilhas à Mesa
12:45 Futebol Feminino:
Supertaça de Portugal
Sporting x Sporting de Braga
14:59 Telejornal
16:00 Rota da Flor
16:15	Unipartner e Montepio Geral
Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
21:15 Verão Cá Dentro 2018
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
23:00 7 Maravilhas à Mesa
0:45 Notícias do Meu País
1:30 Bom Dia Portugal

D

Armenia Teixeira

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

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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CEMECARE, UM NOVO SERVIÇO PARA TODOS
pensar que muitos precisam de ajuda como ela. seu familiar.
E, foi assim, pensando, abriu os olhos, será que Uma ótima ideia que pode vos ajudar, tamomo a vida é estranha? seria um serviço que muitos precisam? E, de bém aos cemitérios, mausoléus etc.
É com uma ideia mui- olhos fechados ele comercializou este serviço,
to simples que todos podem servindo os seus clientes com flores artificiais
chegar a ajudar toda a co- e ecológicas que são tão lindas que é incrível.
munidade, uma cidade, uma
província, até mesmo o país.
Já lá vão alguns meses Rudy Oliveira ia ao cemitério visitar um dos seus familiares e todas as
vezes ele arranjava um bocadinho a campa. Ao
sylvio martins

C

Vidente - médium
Também fazem a manutenção das campas, mausoléus, decoração da pedra e balões magníficos
para dar um toque caloroso aos nossos familiares
nos cemitérios.
Conseguiram ter a autorização de poder colocar
uma
pedra em mármore e vasos de mármore para
mesmo tempo uma senhora com uma certa idade
colocarem
flores e dar um brilho mais lindo ao
visitava o seu marido que tinha morrido há alguns anos e ela tentava arranjar e limpar onde o
seu marido estava. E ela não podia mais, e pediu
ao Rudy para ajudar a limpar a pedra e colocar as
flores. Ele ajudou sem pensar no dinheiro, nem

Sr. Baba

Trabalho garantido, sério e
rápido. Especialista em amor,
retorno do ente-querido, trabalho,
sorte, proteção oculta.
Fala em francês

Chama para 514-513-5788
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Votar

e acreditar que é possível

Elizabeth
Carreiro
Martins
eleitos debatem
questões de interesse público
que são depois analisadas e votadas
em projetos de lei no Parlamento. O
deputado age como intermediário
entre nós, o público, e o governo,
defendendo e protegendo os nossos
interesses, consciente das opiniões
e preocupações das pessoas cuja
comunidade representa. É o número
de deputados eleitos e não o número
de votos que determina qual partido
estará no poder e qual partido estará
na oposição. O partido com o maior
número de deputados forma governo e o segundo partido com o maior
número de parlamentares torna-se
Líder da Oposição Oficial. Os partidos políticos e chefes na corrida da
campanha 2018 são:
PLQ (Parti libéral du Québec) Philippe Couillard; CAQ (Coalition
avenir Québec) François Legault;
QS (Québec solidaire) Manon Massé; PQ (Parti Québécois) François
Lisée.
O partido que venceu as eleições
de 2014 foi o PLQ com o Primeiro
Ministro Philippe Couillard que ao
chegar ao governo encontrou uma
dívida orçamental prevista de mais

3 mil milhões de dólares e 7 mil
milhões no ano seguinte. Graças a
uma gestão responsável das finanças públicas, o atual ministro das
Finanças, o nosso ministro preferi-

liberal.
Sentei-me com a candidata do distrito Mercier, Gabrielle Collu, que
quer muito merecer a confiança da
comunidade portuguesa, aliás foi
em pleno bairro português na esquina da Rachel e St-Dominique que
ela montou o seu escritório de campanha eleitoral. São cerca de mil os
portugueses que vivem no distrito
Mercier e que podem votar nas próximas eleições. Gabrielle faz porta
a porta todos os dias há meses para

ção e o estacionamento isso porque
está consciente que muita gente já
não vem fazer compras no centro
porque é muito complicado estacionar.
Para avançar com estes projetos, é
essencial ter um membro na mesa de
decisão e não na mesa de oposição,
afirmou Gabrielle. As eleições do
primeiro de outubro são muito importantes e vão determinar o futuro
do Quebeque e o nosso futuro. Gabrielle é uma mulher de convicções

falar com os habitantes de Mercier
e conhecer as nossas preocupações.
Se for eleita será a voz dos portugueses na Assembleia Nacional.
Mas quem é esta mulher? Gabrielle Collu é filha de emigrantes, pai
italiano e mãe holandesa. É esposa
e mãe de três filhos já grandes e vive
no Plateau Mont-Royal há mais de
trinta anos. Tem um doutoramento em Literatura, foi professora
de Universidade e dirigente duma
empresa de comunicação durante
muitos anos. Mulher trabalhadeira
e persistente, duas qualidades que
ela considera muito importantes
para quem quer ser ouvido no governo. Na sua agenda de compromissos está: ajudar os comércios de
Mercier vitalizando as avenidas e
ruas do bairro (St-Laurent, Rachel,
St-Denis, Mont-Royal, St- Joseph
etc.); manter as famílias por cá investindo nos comércios, nas escolas
e numa super clínica médica oferecendo uma panóplia de cuidados,
sem ter que ir até ao CHUM para
certos serviços. Outro compromisso da Gabrielle é melhorar a coabitação entre ciclistas e automóveis
para facilitar o trânsito, a desloca-

fortes que acredita profundamente
na importância do compromisso político para melhorar a nossa qualidade de vida e mudar o mundo. Esta
mulher simpática e inteligente é, na
verdade, uma sonhadora com sentimentos nobres a quem devemos dar
a oportunidade de mudar as coisas.
Tal como disse no início, eu sou
daquelas pessoas que não gosta
de política e julga que não adianta
muito votar nesse ou naquele candidato porque pensamos que são todos iguais. Mas será que são? Caros
leitores, se não formos votar não
vamos poder criticar as decisões
que forem tomadas a nosso respeito
no governo. Por isso vamos todos
votar e decidir o futuro desta província que é a nossa casa.
Pode votar no dia 1º de outubro,
das 9h30 às 20h (dia oficial das eleições) ou com antecedência no: 160,
rua Saint-Viateur Este nos dias:
21 de setembro, das 9h às 21h
22 de setembro, das 9h às 17h
25 de setembro, das 9h às 21h
26 de setembro, das 9h às 21h
27 de setembro, das 9h às 14h

do Carlos J. Leitão, conseguiu apresentar um orçamento equilibrado.
Contrariamente ao que se diz por aí,
não houve cortes nos serviços mas
também não foi possível fazer melhorias porque a preocupação estava em eliminar a dívida. Agora já é
possível promover simultaneamente o desenvolvimento económico e
o desenvolvimento social e assim
facilitar a vida dos Quebequenses,
é o lema da campanha do partido
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importatioNS

ITAL

PLUS

IMPORTATIONS inc

SUper eSpecIAl

NAS UVAS

/120$

4 bAlDeS
De moSto

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

Para vOs sErvir jOsÉ da cOsta

tel.: 514.327.0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias

P. 8 | QUARTA-FEIRA, 5 DE setembro de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 29 août 2018 | P. 9

Finalmente, os meus filhos voltaram a minha casa e ao meu sofá no salão. Eu pensei
que nunca seria possível novamente, a minha casa estava completamente vazia sem
os meus filhos. Eu aprendi a minha lição. Eu
nunca vou trair a minha esposa novamente.
Deus abençoe José por trazer minha família
de volta.
Família Almeida
Ele me fez tantas dores no meu coração durante muito tempo. Ele me traiu inúmeras vezes e até me deu
uma doença sexualmente transmissível. Eu queria
deixá-lo, mas eu o amava muito. Eu sabia que não estava muito forte para o guardá-lo, então fui ver José.
Em alguns dias ele estava de volta sem problema.
Obrigado José você é o melhor.
Sem nome

Já faz algumas semanas desde que
José ajudou a minha empresa a voltar
a ser próspero e que me permitiu viajar
através da Europa num cruzeiro. Pensar que o meu negócio estava indo tão
mal e continuei pedindo empréstimos
bancários. Os bancos quase levaram
o meu negócio. Estou tão agradecido
que encontrei José a tempo para salvar o meu negócio. Os rituais de José
trouxeram sorte, e, sorte para minha
vida.
Amália

Minha mãe ficava nos dizendo que
era a esposa do meu irmão que havia
feito feitiçaria para nós. Meu irmão ficou furioso conosco por mencionar.
Foi até o divórcio que ela mostrou
seu verdadeiro rosto e nos atacou
com a pior magia negra. Minha mãe
e eu ficamos doentes e o meu irmão
foi arruinado financeiramente. Por
sorte, encontramos a mão amiga de
José que livrou-nos da magia negra
e trouxe bem-estar a nossas vidas. Obrigado José.
Família Sambrano

Eu estava sozinho. A
minha esposa morreu
e meus filhos me abandonaram. Eu não estava
indo bem financeiramente. Tudo estava contra
mim. Eu tive coragem de
visitar José e ele recebeu todas as más energias que foram feitas
para mim. A minha boa
vida voltou novamente
graças a José.
Roberto

Depois de 30 anos de casamento, eu me apaixonei novamente e tive essas duas lindas filhas. Os
meus filhos do meu primeiro casamento quiseram
nos separar. E, eu fui visitar José e ele trouxe paz
à minha vida e nós somos um uma família ainda
maior. Estamos todos unidos numa linda família.
Obrigado José...
Acevedo Familiar
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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

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

MERCEARIAS

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

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

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

restaurantes

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

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

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Academia

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO

www.acaixa.ca

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

Numa aula, a professora pergunta aos meninos
o que estes querem ser quando forem grandes.
Um diz que quer ser aviador, outro cientista, outro
piloto de automóveis e, quando chega a vez do
menino Carlinhos, este diz que queria ser playboy.
Pergunta a professora: - Playboy, menino Carlinhos?! O que é isso? - Então! É um gajo que anda
em brutos carros, bebe uns brutos whiskies e anda
com umas brutas mulheres. - Ó menino Carlinhos,
chegue aqui! A professora deu-lhe uma série de
reguadas no rabo e o miúdo vai a chorar para
casa. Chega a casa e o pai, ao ver o filho a chorar,
pergunta: - Porque choras meu filho? - Porque a
minha professora perguntou-me o que eu queria
ser quando fosse grande e eu disse que queria
ser playboy. O pai, irritado, faz-lhe a mesma coisa.
No outro dia, o menino Carlinhos já de mansinho,
quando a professora pergunta o que este quer ser
quando for grande, responde: - Eu quero ser mini-playboy! - E o que é isso? - Pergunta a professora. - Então! É um gajo que anda em brutos triciclos,
bebe umas brutas gasosas e brinca com meninas!

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

renovações

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Seguros

Tel.: 514-575-9605

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

7 differenças

notários

Plancher

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

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

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

boxe
chuveiro
halteres
natação
música
judô
balança
barras

tatame
instrutor
supino
esteira
colchonete
pesos
karatê

especialista
em
Renovações
ligeiras

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

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

SUDOKU: nível muito difícil

1
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5

5
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7

2

7
1
5
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3
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8
7

4
3 6
1
3

8
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a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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Venezuela: Governos

reunidos à
procura de soluções para crise migratória

R

epresentantes dos governos de 12 países
da América Latina estão hoje reunidos
em Quito, Equador, para tentar encontrar soluções conjuntas para lidar com o êxodo de
venezuelanos, que fogem da crise no seu país.
A reunião foi convocado pelo Equador que,
segundo a imprensa equatoriana, convidou também o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas cuja presença não está confirmada.
Participam representantes da Argentina, Brasil,
Colômbia, Costa Rica, Chile, México, Panamá,
Paraguai, Peru e Uruguai.Também está presente uma delegação da Bolívia, um Governo que é
tido como aliado da Venezuela.Em debate está a
eventual eliminação de restrições ao trânsito de
venezuelanos e a adoção de medidas conjuntas
que passam pela criação de um fundo comum de
apoio, proposto recentemente pela ONU.Segundo dados da ONU pelo menos 2,3 milhões de
venezuelanos estão radicados no estrangeiro, en-

tre eles 1,6 milhões de cidadãos que emigraram
desde 2015, devido ao agravamento da escassez
de alimentos, medicamentos e aos altos preços
dos produtos na Venezuela, tendo em conta os
baixos salários locais.Países como o Brasil, a
Carneiro: Carta Dominante: 7 de Espadas,
que significa Novos Planos, Interferências. Amor:
Sentir-se-á liberto para expressar os seus sentimentos e amar espontaneamente. Que a juventude de espírito o faça ter o mais belo sorriso! Saúde: Estará melhor do que habitualmente. Dinheiro: Boa altura
para pedir aquele aumento ao seu chefe.
Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

Colômbia, o Chile, o Panamá, a Argentina, figuram entre os principais destinos dos venezuelanos que emigraram para nações da América do
Sul, nalguns casos a pé, pelas estradas.

Trump

critica o ‘seu’ procurador- geral
por indiciar republicanos

D

onald Trump dá cada vez mais sinais de
não estar satisfeito com Jeff Sessions, o
homem que o próprio Trump escolheu para
procurador-geral dos Estados Unidos.
Em causa está o facto de duas
investigações a congressistas
republicanos terem culminado
agora com os congressistas em
causa a serem indiciados pela
suspeita de crimes. Uma das
figuras será Duncan Hunter,
congressista republicano em
San Diego, acusado de desviar dinheiro da sua
campanha para pagar viagens e um estilo de vida
luxuoso. Trump vê como incómodo o facto de a
procuradoria-geral ter feito o seu trabalho e indiciado os congressistas e deu conta disso mesmo
no Twitter ao reservar ironia para Jeff Sessions

ao mesmo tempo que se queixa da falta de tempo. É que, para Trump, os congressistas em causa
eram sinónimo de “duas vitórias fáceis” para os
republicanos nas eleições intercalares, que vão
decorrer em novembro. E agora há pouca margem para trocar candidatos.Trump publicou
dois tweets sobre esta matéria
ao final desta segunda-feira.
“Duas já longas investigações,
da era Obama, de dois congressistas republicanos muito populares levaram a uma muito publicitada acusação,
mesmo antes das eleições intercalares, pelo departamento de justiça de Jeff Sessions. São duas
vitórias fáceis agora em dúvida porque não há
tempo que chegue. Obrigado Jeff...”, escreveu
Trump.

Portuguesa nomeada diretora executiva
do Festival de Cinema de Toronto

A

produtora portuguesa Joana Vicente foi
hoje anunciada como a nova diretora executiva do Festival Internacional de Cinema de
Toronto (TIFF, na sigla em inglês), sendo corresponsável pela organização a par do diretor
artístico Cameron Bailey.
“O comité de seleção ficou profundamente impressionado com o passado de Joana Vicente
como produtora, defensora de realizadores independentes e com o seu sucesso em angariação de
fundos e parcerias. O seu extenso conhecimento
do panorama global cinematográfico em mudança solidificou a decisão”, disse, em comunicado,
o conselho de administração do festival. Joana
Vicente era, desde dezembro de 2009, diretora
executiva do Independent Filmmaker Project, a
mais antiga e maior organização de cineastas independentes nos Estados Unidos, como recorda
o comunicado do TIFF.
A organização do TIFF salienta que Joana Vicente “é uma figura de proa da indústria cinematográfica de Nova Iorque, tendo produzido mais
de 40 filmes e fundado três empresas, incluindo
a primeira produtora digital dos Estados Unidos
e o primeiro estúdio de distribuição e produção
em alta definição do país”. Joana Vicente foi no-

meada pela Variety como uma das 60 pessoas
mais influentes em Nova Iorque e já recebeu o
prémio “Made in New York”, que distingue figuras que tenham contribuído de forma significati-

Touro: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer uma análise à sua relação. Oiça o seu coração... descubra dentro de
si o caminho para a felicidade. Saúde: Tendência para
se sentir um pouco febril e sem energia. Dinheiro: O
seu rendimento poderá não ser tão bom quanto deseja.
Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10
Gémeos: Carta Dominante: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas indesejáveis. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Poderá sentir-se
debilitado e febril. Dinheiro: Procure não desistir dos seus
objetivos. Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7
Caranguejo: Carta Dominante: O 9 de Ouros,
que significa Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar algumas discussões
com os seus familiares mais chegados. Reúna a
sua família com o propósito de falarem sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Sentir-se-á muito bem
física e espiritualmente. Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis. Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22
Leão: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Ponha em prática
os sonhos e as fantasias que tem tido. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: Faça um exame à
vista. Dinheiro: Poderá receber a notícia de uma promoção profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3
Virgem: Carta Dominante: Os Enamorados,
que significa Escolha. Amor: Seja mais consciencioso para não criar mal-entendidos com o seu
par. Preocupe-se em ser bom e justo pois será
feliz! Saúde: Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se estabilidade na sua vida financeira.
Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22
Balança: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. Não ponha de parte aqueles que ama, cuide deles com carinho. Saúde:
Cuide do seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento
às novidades no seu local de trabalho.
Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17
Escorpião: Carta Dominante: 10 de Paus, que
significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O
egoísmo é uma característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza e fortaleça as suas
virtudes. Saúde: Procure com maior frequência o seu
dentista. Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais nos
seus gastos. Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49
Sagitário: Carta Dominante: Valete de Copas,
que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-metade. Fale sobre o que
é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção que tanto necessita. Dinheiro: Altura de maior lucidez sob o ponto de
vista financeiro. Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1
Capricórnio: Carta Dominante: Ás de Ouros,
que significa Harmonia e Prosperidade. Amor:
Não deixe que a sua teimosia deixe marcas numa
amizade. O seu bem-estar depende da forma
como encara os problemas. Saúde: Poderá sentir sintomas que denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho profissional e agilidade poderão estar a ser postos
à prova. Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

va para o crescimento das indústrias de media e
entretenimento da cidade.Em Nova Iorque, onde
vive há quase 30 anos, fundou com Jason Kliot a
Open City Films e a HDnet Films, empresas com
as quais assinaram cerca de quarenta produções
cinematográficas independentes para realizadores como Brian de Palma, Alex Gibney, Steven
Soderbergh, Hal Hartley, Todd Solondz e Jim
Jarmuch.

Aquário: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos
do seu par, não seja tão narcisista. Saúde: Uma
ligeira dor de cabeça poderá afetar o seu dia. Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja dar seguimento. Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46
Peixes: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Evite conflitos familiares,
tente acalmar a situação. Procure ter uma vida de
paz e amor. Saúde: Ao jantar opte por comer uma
sopa. Dinheiro: Vá trabalhar tranquilamente e deixe o
stress em casa. Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70
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C

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

EMPREGOS

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

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

empregos
Precisa-se de homens para serviços de
limpeza contactar: 514-901-1030
PrECISA-SE DE HOMEm AJUDANTE PARA
INSTALAçãO DE ALUMÍNIO. e, PRECISA-SE DE
SERRALHEIRO SOLDADOR PARA ALUMÍNIO.
TEL.:514-362-1300
Precisa-se de senhora que não fume 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
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

Property management company (C.I.F.) is
looking for someone to become part of our technical 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.

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

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 também 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 fale francês ou inglês,
com vantagens sociais. Deve ter uma
formação em turismo.
Mandar o seu CV por email
servicesplus@bellnet.ca
Precisa-se de padeiro a tempo inteiro com ou
sem experiência. Muito bom salário consoante a
experiência.
514-746-0491

N
†

Artur de Sousa Melo

†

Agostinho Andrade

Faleceu em Montreal a 2
de setembro 2018 o Sr.
Artur de Sousa Melo com
72 anos, natural de Ribeira Seca, cidade de Ribeira Grande, São Miguel,
Açores. Esposo da Sra.
Anne Marie Linhares.
Deixa na dor sua esposa,
suas filhas Carina e Guida (Kevin Abelha), seus
netos Aaleyah Maria, Tomas, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Serviços fúnebres serão hoje quarta-feira 5 de setembro às 10h na igreja Santa Cruz. Será sepultado no cemitério Près du Fleuve. Missa do sétimo dia será sábado às 19h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem-Haja.

Faleceu em Montreal
a 30 Agosto de 2018 o
Sr. Agostinho Andrade
natural da vila de Rabo
de Peixe, São Miguel,
Açores, esposo da já
falecida Maria dos Anjos
Laranjo. Deixa na dor
seus filhos/as Agostinho
(Lúcia Sebastião), Idalina (Carlos Couto), Maria
(Fernandes Andrade),
Lúcia (Manuel Cabral),
Martina (Paulo Andrade), José Andrade, seus
netos e bisnetos, restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente teve lugar terça-feira 4 de setembro de 2018 na igreja Santa Cruz, indo a sepultar
em cripta no mausoléu Padre Pio no Repos St. François
d’Assise. Será realizada hoje, quarta-feira 5 de setembro de 2018, missa de sétimo dia na igreja Santa Cruz.
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 associaram na
dor. Bem-Haja.

MEMORANDUM
8º ano de saudade

Maria Judith Fernandes Guedes

Renovo a profunda gratidão
pelas presenças amigas na
liturgia do 8º ano, em sufrágio pela sua alma, que será
celebrada quinta-feira, dia
13 de setembro de 2018 às
18h30, na igreja Santa Cruz
situada no 60 Rachel Oeste
em Montreal.
Agradeço antecipadamente
a todas as pessoas que se
dignarem assistir a este ato
religioso.
Marido e filhos

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 experiência.
Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza:
514-327-2200 ou
por email
info@mondialuminium.com

ecrologia

serviço
Senhora honesta oferece serviço para
tomar conta de pessoa idosa.
Tel.: 514-548-2128

procura
Senhora tranquila procura um quarto em Montreal.
514-384-9200
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Quantas mamografias devem,
afinal, fazer as mulheres?
Celeste Alves

A

mamografia é o único exame que, de forma isolada, permite diagnosticar cerca
de 70% dos cancros de mama em fase de pré-clima
Respondendo à pergunta de uma forma simplista: o número que for adequado ao risco de cada
mulher. O cancro da mama (CM) é um grupo
heterogéneo de doenças, que não tem só um padrão de desenvolvimento, e o risco das mulheres
a rastrear também é diferente. Assim, o número
de mamografias a realizar por cada mulher tem
de ser adaptado aos seus fatores de risco.
Dados publicados em 2014 revelaram que em
2008 o número de novos casos de CM no mundo foi 1,4 milhões, de que resultaram 446 mil
mortes. Se nos circunscrevermos à Europa dos
28 países-membros, o número de novos casos de
CM foi 450 mil, de que resultaram 140 mil mortes. A realidade portuguesa acompanha estes números, com 5 mil a 6 mil novos casos de CM em
cada ano, de que resultam cerca de 1 500 mortes.
O CM representa um problema de saúde pública
no mundo, particularmente no ocidental.
O conhecimento desta realidade levou a Comissão Europeia, em 2003, a recomendar aos países-membros a implementação de programas de
rastreio adaptados à realidade de cada país, com
o objetivo de rastrear 75% da população-alvo e
de reduzir 30-35% das mortes por CM.
Um programa de rastreio eficaz implica o conhecimento da doença que queremos rastrear e
a sua história natural na população-alvo. É também fundamental conhecer e caracterizar a população-alvo que queremos atingir e escolher o
teste adequado a aplicar. O teste adequado para
o diagnóstico precoce do CM é a mamografia,
e isto em tumores que ainda não são palpáveis,
em mulheres a partir dos 50 anos. É o método de
imagem decisivo que permite atingir taxas de sobrevida superiores a 90% quando as lesões têm
menos de 1,5 cm.
A mamografia é um teste de diagnóstico de
muito fácil execução, rápido, seguro e com excelente relação custo-benefício. Estas qualidades
permitiram a sua utilização em grandes massas
populacionais em todo o mundo, com uma redução da mortalidade por CM em 30-35%.
O exame de mamografia utiliza-se em duas vertentes principais: a mamografia de rastreio e a
mamografia de diagnóstico.
A mamografia de rastreio é um exame de base
populacional, dirigido a uma população-alvo
(entre os 50 e os 69 anos) que é convidada a participar no rastreio e a realizar a mamografia a
cada dois anos de intervalo.
O exame é realizado por um técnico de radiologia, sem observação pelo médico e sem complemento com ecografia. A leitura radiológica
destas mamografias é feita por dois médicos radiologistas.
As discrepâncias entre os dois leitores e os exames com alterações patológicas são avaliadas
em consulta de aferição. Esta forma de rastreio,
de base populacional, foi e é decisiva para a redução da mortalidade por CM. Nenhuma mulher
deve deixar de realizá-lo se for convidada.

A mamografia de diagnóstico é um exame dirigido a todas as mulheres com queixas clínicas
em relação à mama, ou a mulheres que fazem autonomamente o rastreio do CM, quando têm idade para o rastreio e de acordo com o seu médico assistente. Este rastreio é o chamado rastreio
oportunístico. A mamografia é realizada por um
técnico de radiologia e a leitura é feita por um
médico radiologista, que procede à observação
clínica e que, na maior parte das vezes, faz a ecografia mamária. A mamografia de diagnóstico é
ainda realizada a todas as mulheres com antecedentes pessoais de CM, complementada com
ecografia mamária e axilar. Também realizam
a mamografia de diagnóstico as mulheres com
fatores de risco aumentados em relação à população geral e as mulheres com padrão mamário
com densidade elevada. Estas mulheres não podem ser seguidas em programas de rastreio de
base populacional. Este exame é sempre complementado com ecografia mamária e, muitas vezes, com RM mamária.
O intervalo da mamografia de diagnóstico é
determinado caso a caso, mas é normalmente
anual. Para a eficácia de qualquer programa de
rastreio é fundamental conhecer e separar os vários grupos de risco.
No caso do CM, as mulheres são divididas em
três grupos, consoante o risco individual:
- Mulheres com risco baixo: risco igual ou inferior a 10%, igual ao risco da
população geral;
- Mulheres com risco intermédio: risco superior
a 10% e inferior a 20%;
- Mulheres com risco alto: acima dos 20%.
É com base nesta estratificação da população-alvo que se determinam as medidas de prevenção e de diagnóstico precoce.
As medidas de prevenção na população geral,
com risco igual ou inferior a 10%, passam pelo
diagnóstico precoce, cumprindo rigorosamente o
programa de rastreio, com mamografia de 2 em
2 anos, e adotando hábitos de vida saudáveis,
tais como: redução do excesso de peso; deixar

os hábitos tabágicos e alcoólicos; fazer exercício físico regularmente; aumentar o número de
filhos e incentivar a amamentação, e reduzir ou
não fazer terapêutica de substituição hormonal
na menopausa.
As mulheres classificadas com risco intermédio
ou alto são as que têm antecedentes pessoais, familiares ou mutações genéticas que aumentam o
risco individual de CM. Estas mulheres não podem ser seguidas em programas de rastreio de
base populacional.

Têm de ser acompanhadas em centros de referência para o diagnóstico e tratamento das doenças da mama. O rastreio tem de ser individualizado, anual, ou muitas vezes com 6 meses de
intervalo.
A ressonância mamária assume grande relevo
no diagnóstico e no seguimento, mantendo-se a
mamografia e a ecografia mamária como os pilares do diagnóstico.
As mulheres acima dos 70 anos não devem deixar de fazer o rastreio, mas este deve ser orientado pelo seu médico assistente.
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F1: Lewis Hamilton destrona
Ferrari em Monza, Itália
Hélder Dias

P

odemos classificar de incrível este britânico Lewis
Hamilton! Sobretudo da maneira tão impressionante como
superou Kimi Raikkonen nas
voltas finais do Grande Prémio da Itália, mais
precisamente no lendário Circuito de Monza,
e todo este espetáculo sob o olhar impassível
de milhares de tifosis, dignos fãs da equipa do
cavallino rampante, aumentando assim a sua
liderança na luta pelo título.
“Em primeiro quero louvar a Ferrari pelo extraordinário desafio que nos colocou este fim
de semana, eles fizeram um trabalho incrível e
fizeram-nos travar uma luta muito forte. Depois
quero agradecer a todos os adeptos e a todos
que estão em casa, sem o vosso apoio nada seria
possível hoje. Os adeptos passam muita negatividade sobretudo quando estamos a correr no
circuito do adversário. Quero enviar o meu agradecimento a toda a equipa e um muito obrigado
a Valteri Bottas meu companheiro de equipa”
disse Hamilton.
Hamilton passou a linha de chegada com mais
de oito segundos à frente de Raikkonen, depois
de se ter envolvido num encosto com seu rival
Sebastian Vettel na primeira volta da corrida.
Enquanto Hamilton tentava ultrapassar Vettel,
o piloto da Ferrari acertou a lateral do britânico e acabou por fazer um pião deixando passar
os demais pilotos e recomeçando a prova como
lanterna vermelha. Numa corrida de recuperação
o alemão da Ferrari cruzou a linha na quarta posição e viu a vantagem para seu rival subir para
30 pontos no Mundial de Pilotos. Apesar de terminar na quinta posição, Vettel foi promovido
para o quarto lugar, depois de Max Verstappen
ter recebido uma penalidade de cinco segundos.
O piloto da Ferrari não ficou muito feliz em cair
para a última posição e ter que fazer uma corrida
de recuperação, “ele não me deu espaço”, afirmou Vettel depois da corrida. “Tentei não sair da
minha posição, mas não consegui”.
Max Versttapen tentava o tudo por tudo contra Valtteri Bottas pelo último lugar no pódio
quando os dois entraram em contacto na curva

1. Após o acidente ser investigado pelos comissários, foi considerado que Verstappen defendeu
injustamente a sua posição. O piloto da Red Bull
cruzou a linha de chegada na terceira posição,
mas perdeu o pódio para Valtteri Bottas, enquanto Vettel também ganhou uma posição. Bottas
foi extraordinário e fundamental na vitória de
Hamilton e da Mercedes, segurando de uma forma imperiosa Raikkonen após a paragem nos pit
stops para a última mudança de pneumáticos.

Depois de uma boa qualificação no sábado, Lance Stroll conseguiu o segundo ponto da Williams na temporada, completando assim nos dez
primeiros. Como tem vindo a acontecer Daniel
Ricciardo teve um dia dececionante em Monza,
mais uma vez a má sorte continua a seguir o Australiano, pois viu o seu motor explodir e isto após
algumas voltas rodadas. Ricciardo foi obrigado
a abandonar a corrida, Ricciardo usava o novo
motor “Spec C” da Renault. E no final da corrida
Ricciardo falou, “Sobre o
que se estava a passar eu
não entendia bem..., eu
passei por Lance, passei
na curva um e foi então
que olhei nos espelhos
para ver se eu estava
longe dele e não conseguia
verdadeiramente
ver bem, foi quando me
apercebi que havia fumo
a sair nas traseiras do
meu monolugar” e prosseguindo disse, “se eu for penalizado em Singapura, nem lá aparecerei! Honestamente, olhando
para o ano todo tem sido muito frustrante”, disse
Daniel Ricciardo .
A McLaren e Fernando Alonso também abandonaram com problemas de motor, enquanto
Brendon Harltley (Toro Rosso) nem chegou à
primeira curva da corrida depois de ser tocado
pela Sauber de Marcus Ericsson.
RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton (Mercedes)
2-Kimi Räikkönen (Ferrari)
3-Valtteri Bottas (Mercedes)
4-Sebastian Vettel (Ferrari)
5-Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer)
6-Romain Grosjean (Haas/Ferrari)
7-Esteban Ocon (Force India/Mercedes)
8-Sergio Pérez (Force India/Mercedes)
9-Carlos Sainz (Renault)
10-Lance Stroll (Williams/Mercedes)
11-Sergey Sirotkin (Williams/Mercedes)

Hamilton parou oito voltas depois de Raikkonen,
ficando preso atrás de Bottas. Depois que Bottas parou, Hamilton seguiu Raikkonen de perto
antes de fazer a ultrapassagem na 45ª volta, aumentando a vantagem até cruzar a linha de chegada tranquilamente à frente do piloto da Ferrari
e tudo isto sobre o olhar atento e feliz de Toto
Wolff, diretor desportivo da Mercedes .
Romain Grosjean manteve o bom desempenho
dos treinos terminando na sexta posição com a
Haas. Mas o pior estava para vir... depois de uma
queixa apresentada à FIA pela Renault, o carro
da Haas, de Romain Grosjean, foi considerado
“não conforme” com os regulamentos técnicos
e foi desclassificado do Grande Prémio da Itália. A questão está relacionada com o chassis do
Haas VF-18. O francês pontuou nas últimas seis
corridas, mas ainda nada de concreto sobre o seu
futuro na Fórmula 1.
A “nova” Racing Point Force India teve um dia
bom em Monza, somando 10 pontos no mundial
de construtores. Esteban Ocon terminou em sétimo à frente de Sergio Perez. A equipa agora está Próximo encontro dentro de duas semanas
à frente da Sauber na classificação dos constru- em Singapura. Até lá, boa semana na nossa
tores. Carlos Sainz, Renault, terminou em nono. companhia A VOZ DE PORTUGAL.

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

P
9
9
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
0

J
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

V	E	D
3 0 0
3 0 0
2 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 0
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 0 2
0 2 1
0 2 1
0 1 2
0 1 2
0 0 2

Inglaterra
Premier League
P	J	V	
1-Liverpool
12 4 4
2-Chelsea
12 4 4
3-Watford
12 4 4
4-Man. City
10 4 3
5-Tottenham
9 4 3
6-Bournemouth 7 4 2
7-Everton
6 4 1
8-Leicester City 6 4 2
9-Arsenal
6 4 2
10-Man. United
6 4 2
11-Wolverhampton5 4 1
12-Southampton 4 4 1
13-Fulham
4 4 1
14-B&H Albion
4 4 1
15-Crystal Palace 3 4 1
16-Cardiff City
2 4 0
17-Huddersfield 2 4 0
18-Newcastle
1 4 0
19-Burnley
1 4 0
20-West Ham
0 4 0

Itália
Serie A
E	D
0 0
0 0
0 0
1 0
0 1
1 1
3 0
0 2
0 2
0 2
2 1
1 2
1 2
1 2
0 3
2 2
2 2
1 3
1 3
0 4

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

P	J	V	
9 3 3
7 3 2
6 2 2
6 3 2
6 3 2
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 3 1
1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0

Brasil
Serie A

França
Ligue 1
E	D
0 0
1 0
0 0
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 1
0 1
0 1
0 2
1 2
1 2
1 2
1 2

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

E	D
0 0
0 1
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 2
3 0
0 2
2 0
2 1
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
0 3
0 3
0 4

1-São Paulo
2-Internacional
3-Flamengo
4-Grêmio
5-Palmeiras
6-A. Mineiro
7-Cruzeiro
8-Corinthians
9-A. Paranaense
10-Santos
11-Fluminense
12-América Mineiro
13-Vitória
14-Bahia
15-Botafogo
16-Vasco
17-Sport
18-Chapecoense
19-Ceará
20-Paraná

P	J	V	
46 22 13
43 22 12
41 22 12
40 22 11
40 22 11
35 22 10
31 22 8
30 22 8
27 21 7
27 21 7
27 22 7
26 22 7
25 22 7
25 22 6
25 22 6
24 21 6
23 22 6
21 21 4
20 22 4
15 22 3

E	D
7 2
7 3
5 5
7 4
7 4
5 7
7 7
6 8
6 8
6 8
6 9
5 10
4 11
7 9
7 9
6 9
5 11
9 8
8 10
6 13
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O

primeiro nulo, o regresso de Danilo, a
promessa Jovane e o topo cada vez mais definido

À

passagem da 4.ª ronda do campeonato,
há agora três equipas que dividem o primeiro lugar da tabela. Com maior ou menor
dificuldade, Benfica, Sp. Braga e Sporting
venceram os respetivos adversários e são as
primeiras equipas a chegar à dezena de pontos na Liga 2018/19.
Logo na sexta-feira, os minhotos foram a Trás-os-Montes vencer o Desp. Chaves por 1-0, graças a um golo do central brasileiro Pablo nos instantes finais da primeira parte.
Também no dia em que arrancou a 4.ª jornada
do campeonato, o V. Guimarães somou a segunda vitória consecutiva na competição. Depois
da recuperação fantástica no Estádio do Dragão

diante do FC Porto, a equipa de Luís Castro esteve longe de ser brilhante na receção a um combativo Tondela, mas salvou-se com um golo solitário de Wakaso (1-0), apontado na sequência
de uma bola parada ainda numa fase inicial da
partida.
No sábado, Belenenses e V. Setúbal protagonizaram, ao 30.º jogo da Liga, o primeiro empate
sem golos num duelo com pouco sumo.
Golos foi o que não faltou pouco depois no
Santa Clara-Boavista, naquela que foi a partida
da 4.ª ronda em que mais vezes se fez balançar
as redes. Foram seis, quatro da responsabilidade
da equipa açoriana e dois para os axadrezados.
O internacional iraquiano Osama Rashid esteve
em plano de evidência, ao bisar na partida e a
garantir a primeira vitória (4-2) do emblema de
São Miguel no principal escalão do futebol português em 15 anos.
Ainda no sábado, o Sporting recebeu o Feirense
no último jogo dos leões antes das eleições agen-

dadas para o próximo dia 8 de setembro. Os fogaceiros, que lideravam a Liga até à entrada desta ronda (juntamente com Sporting, Sp. Braga e
Benfica), tiveram em Caio Secco uma verdadeira
fortaleza que só foi quebrada por Jovane Cabral,
que se estreou a marcar com a camisola principal
da equipa de Alvalade e deu, aos 86 minutos, a
vitória aos leões por 1-0.
Se o Sporting conseguiu os três pontos na reta
final do filme, o Rio Ave garantiu-os já com os
créditos da película prestes a serem lançados: 2-1
na receção ao Portimonense, com a equipa de
Vila do Conde a ter de virar o jogo e a salvar-se
numa altura em que os algarvios jogavam reduzidos a nove elementos, por expulsões de Lucas
Possignolo e Wilson Manafá. Na
última jogada da partida, Gelson
Dala disparou para uma jogada
individual e rematou colocado de
pé esquerdo para dar a vitória à
equipa de José Gomes e empurrar o Portimonense para a cauda
da classificação com apenas um
ponto.
Os homens de António Folha
dividem a posição mais ingrata
da tabela com o Desp. Aves, que
continua também sem conseguir
ganhar no campeonato: o conjunto orientado por José Mota perdeu em casa com o Marítimo por
1-0, com o golo dos insulares a
ser marcado pelo defesa moçambicano Zainadine nos instantes
finais da primeira parte.
Menos sorte do que o Marítimo teve o vizinho
Nacional, que sofreu a derrota mais pesada da
jornada na receção ao Benfica. Apesar da réplica
inicial dos homens de Costinha, as águias resolveram a questão com dois golos em cada parte
para construírem uma goleada por 4-0: Seferovic, Salvio, Grimaldo e Rafa foram os autores
dos golos.
No cair do pano da 4.ª jornada, o FC Porto
fez as pazes com o Dragão. Depois da derrota
surpreendente com o V. Guimarães, os dragões
impuseram-se com autoridade frente ao Moreirense num jogo com várias notícias: a estreia do
reforço Éder Militão, o regresso de Danilo aos
relvados após lesão grave… e de Marega aos golos. O internacional maliano fez o 3-0 final num
jogo que já tinha ficado praticamente resolvido
nos primeiros 45 minutos com golos de Herrera
e Aboubakar.
A Liga volta dentro de três semanas.

Sporting: 21 convocados (para já)
Liga Europa e reforços de fora

M

isic, Sturaro, Bruno César, Marcelo,
Castaignos e Lumor não estão no contingente do Sporting para a fase de grupos da
Liga Europa.
Os seis jogadores não integram a lista de inscritos dos leões, que tem apenas 21 jogadores em
25 possíveis. Do lote ainda não constam nomes
como Luís Maximiano, Thierry Correia, Miguel
Luís, Elves Baldé ou Jovane Cabral, que podem
surgir ainda na lista B, destinada a jogadores
nascidos a partir de 1 de janeiro de 1997.

na

O Sporting estará no Grupo E juntamente com
Qarabag, Vorskla Poltava e Arsenal.
LISTA DE CONVOCADOS:
Guarda-redes: Emiliano Viviano, Renan Ribeiro e Romain Salin;
Defesas: Coates, Jefferson, André Pinto, Ristovski, Mathieu e Bruno Gaspar;
Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Battaglia,
Raphinha, Petrovic, Wendel e Nemanja Gudelj;
Avançados: Nani, Montero, Carlos Mané, Abdoulay Diaby e Bas Dost.

PTS J

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

V

4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
4
4
4
4

E

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

D

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

GM GS

0
0
0
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
3
3
2
3
3

7
10
11
13
5
4
6
6
9
1
4
5
4
3
5
3
3
3

3
3
6
5
4
2
5
6
8
4
4
7
8
8
11
5
8
8

resultados

5ª Jornada

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

23/09 Portimonense vs Guimarães
	Tondela vs Moreirense
	V. Setúbal vs FC Porto
Marítimo vs Belenenses SAD
Benfica vs Desp. Aves
	Braga vs Sporting
	Santa Clara vs Rio Ave
	Feirense vs Nacional
	Boavista vs Chaves

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

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
1
1
0

1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
3
3
0
0
1

0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
3

6
6
10
5
7
5
4
4
6
5
6
2
4
2
4
5
3
0

3
2
2
2
5
3
2
3
4
5
7
4
9
3
6
8
10
6

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
23/09 Farense vs Académica
Paços Ferreira vs Sp. Covilhã
Ac. Viseu vs FC Famalicão
Penafiel vs Cova da Piedade
	UD Oliveirense vs FC Porto B
Benfica B vs Varzim
	Estoril Praia vs Mafra
V. Guimarães B vs Leixões
Arouca vs Braga B

Jogo amigável
6 de setembro 14:45
Portugal VS Croatia
Major League Soccer 2018
Grupo East
	J	P
1-NY Red Bulls
28 55
2-Atlanta United FC
27 54
3-New York City FC
27 48
4-Columbus Crew
26 42
5-Philadelphia Union 26 39
6-Impact Montréal
28 36
7-DC United
25 30
8-NE Revolution
26 30
9-Toronto FC
27 27
10-Chicago Fire
28 25
11-Orlando City
25 24

Grupo West
	J	P
1-FC Dallas
27 49
2-Los Angeles FC
28 46
3-Sporting KC
26 45
4-Real Salt Lake
28 44
5-Seattle Sounders
26 41
6-Portland Timbers
26 41
7-LA Galaxy
27 38
8-Vancouver Whitecaps 26 37
9-Houston Dynamo
26 28
10-Minnesota United 25 26
11-Colorado Rapids
27 25
12-SJ Earthquakes
27 20

Sábado 1 de setembro
Sporting Kansas City 1-3 Seattle Sounders FC
Portland Timbers 1-1 New England Revolution
Philadelphia Union 2-2 Orlando City SC
New York Red Bulls 0-3 Montréal Impact
New York City FC 1-2 Columbus Crew
Los Angeles FC 4-2 Toronto FC
Houston Dynamo 2-4 FC Dallas
Los Angeles Galaxy 2-6 Real Salt Lake
San Jose Earthquakes1-2 Vancouver Whitecaps FC
Domingo, 2 de setembro
Atlanta United FC 1-3 D.C. United
Quarta-feira, 5 de setembro
New England Revolution VS New York City FC
Sábado, 8 de setembro
D.C. United VS New York City FC
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