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A coalition Avenir Québec foi o partido mais 
votado nas eleições provinciais do Quebe-

que no canadá, realizadas na segunda-feira, 
com 37.48% dos votos, conquistando a maioria 
absoluta.
O partido de centro direita conseguiu eleger 74 

deputados com 37.48 % dos votos (1.489.120), 
enquanto que os liberais, terão 32 deputados com 
24.76 % (984.775 votos), quando estavam con-
tadas 20.838 de 20.944 mesas de voto. Esta é a 
primeira vez desde 1966 que um partido de di-
reita consegue vencer as eleições provinciais. O 
‘Parti Québécois’ perdeu o estatuto de partido ofi-
cial, ao eleger apenas nove mandatos com 17.07 
% (679.641 votos ). Ao contrário, o ‘Québec So-
lidaire’ chegou aos 10 deputados, com 16.07% 
(639.192 votos). Para ter o estatuto de partido 
oficial, um partido tem de eleger o mínimo de 12 
deputados, ou ter 20 por cento do voto popular.
François Legault, de 61 anos, co-fundador da 

campanhia aérea Air Transat e empresário, é o 
novo primeiro-ministro do Quebeque.
Legault fundou o partido de centro-direita em 

2011 após desvincular-se do partido separatista 
‘Parti Québécois’ (esquerda), há seis anos, dizen-
do que o lugar do Quebeque é no Canadá.
Durante a campanha eleitoral Legault sugeriu re-

duzir o nível de imigração para 20%, prometendo 
ainda que os imigrantes teriam que passar num 
teste de valores e de francês após três anos de 
residência na província, senão seriam expulsos. 
Prometeu ainda reduzir os impostos, aumentar os 
subsídios para as creches, para voltar a uma taxa 
única de oito dólares canadianos (cinco euros).

François Legault concorda com a manutenção da 
taxa sobre o carbono e prometeu alterar a idade 
mínima para os 21 anos para o consumo de can-
nabis. Dos candidatos lusodescendentes só Carlos 

Leitão, que era o ministro das Finanças do Gover-
no Liberal, conseguiu ser eleito, ao vencer no seu 
distrito eleitoral de Robert-Baldwin com 73.85 % 
(22.426 votos). Antes destas eleições os Liberais 
tinham 68 mandatos, o Parti Québécois 28, a Coa-
lition Avenir Québec 21, o Québec Solidaire três, 
e cinco deputados tinham o estatuto de indepen-
dentes. O Quebeque é a segunda maior província 
canadiana e segue assim os passos do Ontário que 
em junho, após 15 anos de governo liberal (cen-
tro), passou para a direita do governo Progressivo 
Conservador. No Quebeque os Liberais estavam 
no poder desde 2003, com a excepção de 19 me-
ses de um governo minoritário do Parti Québé-
cois (2012-2014).
Votaram nas eleições do Quebeque desta segun-

da-feira 3.864.145 eleitores quando estavam re-
censeados 6.169.772.

Partido dE cEntro dirEita vEncE ElEiçõEs 
no QuEbEQuE com maioria absoluta

morrEu charlEs aznavour, uma
das maiorEs vozEs da música francEsa
charles Aznavour morreu na noite deste 

domingo, 30 de setembro, para a ma-
nhã desta segunda-feira, 1 de outubro, aos 
94 anos. referência incontornável da música 
francesa, também com uma carreira paralela 
como ator, charles Aznavour atuou pela úl-
tima vez em Portugal há dois anos, na Altice 
Arena, em Lisboa. Morreu este fim de semana 
em sua casa, no sul de França, onde se encon-
trava depois de regressar de uma digressão 
no Japão. este verão, tinha sido obrigado a 
cancelar atuações devido a um braço partido, 
resultante de uma queda.
Ao longo da duradoura carreira musical, Char-

les Aznavour gravou mais de mil canções em sete 
línguas diferentes, refere o jornal francês Le Fi-
rago. Atuou em 94 países e vendeu mais de 100 
milhões de discos, tendo participado como ator 
em mais de 60 filmes. Tendo mantido ao longo da 
vida reservas sobre a sua vida pessoal, Aznavour 
deixou seis filhos. Casou-se por três vezes, mas o 
último casamento foi, de longe, o mais duradou-
ro: estava casado com Ulla Thorsell, com quem 
teve três filhos, há 50 anos. Filho de imigrantes 
arménios, Charles herdou do pai, Michael Azna-
vourian, o talento para o canto. Aznavourian can-
tava em restaurantes franceses para ganhar a vida 
e Charles Aznavour cedo seguiu as pisadas do 
progenitor: com apenas nove anos deixou a escola 
e começou a cantar com regularidade.  Tinha aca-
bado de atingir a maioridade quando a grande voz 
feminina da canção francesa, Édith Piaf, o ouviu. 
Piaf demorou pouco tempo a levar Aznavour con-

sigo em digressão, num conjunto de concertos em 
França e Estados Unidos que serviram de grande 
rampa de lançamento para o cantor.
Foi próximo de Amália Rodrigues, que conhe-

ceu pela primeira vez na Bélgica, num dia em que 
os dois cantaram no mesmo espaço: Aznavour no 
auditório mais pequeno de um teatro belga, Amá-
lia Rodrigues na sala maior.  A relação estreita es-
tabeleceu-se logo ali, quando os dois começaram 

a conversar sobre fado, género musical de que 
Aznavour era fã e em que o francês identificava 
algo da sua forma de cantor. Com a fadista por-
tuguesa, Aznavour teve uma “amizade amorosa” 
mas não “sexual”, como referiu em entrevista ao 
semanário Expresso. 
O cantor francês escreveu inclusivamente uma 

canção para a grande diva do fado, “Ay, Mourir 
Pour Toi”, e considerava Amália uma intérprete 
com um estatuto e grandeza semelhantes ao de 
Édith Piaf.



AgeNDA comuNItárIA

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

Algo que posso confirmar 
vindo de diversas pes-

soas que conheço em diversos 
países com múltiplas expe-
riências de vida é que para 

além do desporto, que desperta paixões cegas 
e intensas, a política encontra-se no mesmo pa-
tamar: quantos não são, que à semelhança dos 
“normais” simpatizantes de um clube, não se 
envolvem imediatamente numa acesa discus-
são quando o assunto é defender um ponto de 
vista, um partido ou um candidato político. 
A racionalidade, de uma forma mais frequente 

do que o desejável, desaparece da discussão e a 
tempestade passional toma conta do individuo de 
tal forma que nada vê ou ouve para além da sua 
própria razão. Num mundo de “fake news” (no-
tícias falsas) e “pós-verdades”, em que a subjeti-
vidade pessoal invade o campo da análise políti-
ca, em que as emoções andam ao rubro e o bom 
senso abandonou por completo o teatro político, 
é fácil sentir-se perdido e errar na perceção da 
realidade e no julgamento da mesma. O retorno 
ao ponto de equilíbrio é difícil pois implica um 
exercício de humildade, qualidade esta que sem-
pre foi considerada de inferioridade ainda que 
não o seja. Assim, aos erros de julgamento que 
por consequência levaram a erros de opção, de 
ação, o vulgo cidadão caminha de aprendizagem 
em aprendizagem. É certo que na nossa formação 
nunca ou raramente fomos exercitados no exercí-
cio de democracia, algo que considero uma falha 
no ensino em geral, e no de Portugal em parti-
cular. Recordo-me nos meus tempos de escola 
em que no início do ano escolar era suposto es-
colhermos o delegado de turma, um dos alunos 
que nos representaria em algumas reuniões esco-
lares. Era um lugar que ninguém queria, exceto 
o aluno ou aluna que eram manifestamente mais 
comunicativos, ainda que não tivessem qualquer 
ideia do que fazer. Assim privilegiava-se a “figu-
ra de corpo presente”, simpática, fácil, mas sem 
grandes expectativas de trazer valor acrescentado. 
Quem eram os culpados? Nós os alunos, porque 
tínhamos uma ferramenta na nossa mão que pura 
e simplesmente desconsiderávamos. Imagino que 
haveria no universo escolar talentos que talvez 
tivessem trazido mais-valia ao ambiente escolar, 
mas o nosso desinteresse, apesar da sensibiliza-
ção de alguns professores com mais compreensão 
e bem intencionados, levava-nos a afastar-nos de 
um exercício democrático que muito nos teria in-
teressado, pois teria permitido desenvolver a nos-
sa cultura democrática, a nossa participação en-
quanto cidadãos na política na nossa idade adulta. 
É perfeitamente compreensível que a geração dos 
meus avós, que nasceram nas primeiras décadas 
do século passado, as preocupações com as suas 
pensões, com a sua vida imutável e pacata, com 
os cuidados de saúde, sem perceberem de onde 

vinham os recursos para tal, fossem os fatores de-
terminantes do seu posicionamento político. Não 
esquecer que no caso de Portugal muitos votaram 
pela primeira vez já em idade avançada! Não é 
mais compreensível que as gerações mais novas 
se permitam a tal estado de coisas, ou um esta-
do de alienamento que permite o oportunismo e a 
perversidade invadir o campo político. Mas ainda 
assim assistimos ao degradar do discurso e das 
ações políticas. Onde se falhou, ou onde se está a 
falhar? Certamente a extrema individualização da 
sociedade, em que importa é a satisfação das von-
tades individuais sem qualquer atenção ao impac-
to ao nosso redor, é um dos fatores determinante 
para esta realidade. Outro fator é sem dúvida a 
educação, a incapacidade de termos uma noção 
bastante razoável do que é o exercício democrá-
tico, dos recursos que é necessário mobilizar face 
às escolhas que uma sociedade faz e o impacto ao 
nosso redor. Estes dois fatores estão interligados 
e, temos de ser exatos, não existiam em tal enver-
gadura nas gerações que nasceram à 100 anos. O 
impacto no ambiente, derivado da atividade hu-
mana, também se encaixa neste princípio de que o 
que fazemos terá sempre impacto em nós mesmo 
e ao nosso redor, ao contrário dos nossos avós, 
cuja atividade quanto muito tinha um impacto 
muito localizado.
A participação cívica é um exercício que deveria 

começar com os mais novos e diversas iniciativas, 
tanto aqui no Canadá como em Portugal e mesmo 
outros países, começam a ser postas em campo 
para aproximar as gerações mais novas aos cen-
tros decisores da sociedade. Para além de visitas 
guiadas e explicações teóricas é importante que 
este esforço prossiga de forma mais prática, nas 
escolas, nas associações e coletividades desporti-
vas e não só, por forma a que os mais novos sin-
tam a participação democrática não só como um 
dever mas como uma dádiva, que deve ser acari-
nhada, cultivada, exercitada, para que floresça e 
se evite os abrolhos do oportunismo, da mentira, 
da insensibilidade, da crueldade e do egoísmo.



João ArruDA
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6ª-fEira, 5 dE OutubrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:30 Cerimónias de 
 Comemoração do 
 5 de outubro
7:00 uma Mesa Portuguesa 
 Com Certeza... em Portugal
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Ciência
 Portugueses pelo Mundo
10:15 Paulo de Carvalho 
 e Tito Lívio
 inesquecível
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
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses 
20:15 TecNet
20:30 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Aqui Tão Longe
23:45 Circo Paraíso
0:30 Janela indiscreta
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Miúdo Graúdo

sÁbadO, 6 dE OutubrO                           
1:30 Miúdo Graúdo
2:15 os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
4:45 Sociedade Civil
5:45 Fotobox
6:00 um Mar de Portugueses
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Voz do Cidadão
9:15 um Mar de Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 owan e César Rêgo
 Lusa Music Box
16:30 Programa a designar
17:30 Atlântida - Madeira 2018
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Paraíso
23:30 A essência
23:45 5 Para a Meia-Noite

4ª-fEira, 3 dE OutubrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
6:00 Sociedade Civil
7:00 Tiago Cadete
 Filhos da Nação
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:02 o Preço Certo
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 Palavra aos Diretores
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Aqui Tão Longe
23:45 Grande entrevista
0:45 Literatura Aqui
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 4 dE OutubrO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00Grande entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:45 Tech 3
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Visita Guiada
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Aqui tão longe. 
 o medo aqui tão perto!
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:00 ideias & Companhias
1:18 Hora dos Portugueses

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon SanderS teiXeira
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

Montreal, Qc, h4C 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3M8
fax: (514) 624-8632

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no nega-
tivo, 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; Bruxar-
ia; 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

aStróloGo – Grande MÉdiuM Vidente
profeSSor aidara

falo Português

o Senhor Padre Adam, 
SVD foi nomeado recen-

temente pela diocese como 
o nosso pastor para a Igreja 
Santa cruz.

Teve o seu início com a celebração da eucaris-
tia. Presidida pelo aniversariante, com ele seus 
colegas padres servos do SVD coadju-
vado pelo o Sr. António Ramos e por 
alguns acólitos tendo esta celebração 
animada pelo coral do Senhor San-
to Cristo dirigido pela Sra. Filomena 
Amorim, com aniversário do Sr. Padre 
Adam Laskarzewski.
Foi com imenso gosto que a comuni-

dade de Santa Cruz quis celebrar com 
o seu designado pastor no final desta 
celebração sido oferecido em nome da 

comunidade um ramo de flores.
Após a celebração a comunidade foi convidada 

a participar no salão nobre em amigável convívio 
num almoço partilhado com muita assistência, 
uma tarde muito agradável em que o conselho de 
administração com a ajuda de alguns elementos 
da cozinha do grupo de Dona Inês Gomes nos 
ajudou nesta festa. 
Seguiram algumas palavras dirigidas pelo ani-

versariante em que nos sentimos um pouco emo-

cionados. Por fim, seguiu-se a par-
tilha do bolo muito bonito e muito 
saboroso em que era mencionado o 
seu 43º aniversário terminando as-
sim este convívio. 
A missão de Santa Cruz agradece 

ao Senhor Miguel que se responsa-
bilizou pelo sistema de som, a todos 
quanto  trabalharam para que este 
convívio se realizasse  e de um modo 
muito particular à comunidade que 
esteve presente em grande número.

anivErsário do PadrE adam
mANuel NeVeS

50º anivErsário do QuinQuilharia azorEs

este fim de semana feste-
jou-se em grande nas co-

memorações da quinquilharia 
Azores porque 50 anos feste-
jam-se sempre em grande.

Foi com muito prazer que toda família esteve 
presente para este grandioso evento comemora-
tivo, houve petiscos para todos os clientes e ami-
gos, também pensaram nas crianças dando pipo-
cas a todas as crianças e com grandes especiais e 
prendas para todos. 
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carnEirO: Carta Dominante: Rei de ouros, 
que significa Inteligente, Prático. Amor: Faça uma 
surpresa agradável a uma pessoa querida. Não se 
vai arrepender do resultado final. Saúde: Proteja-se 

das mudanças de temperatura. Dinheiro: Aquela quantia que 
pensava irrecuperável poderá ser-lhe restituída. Não perca a 
esperança. Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

tOurO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho. Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua 
cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revolucione 
a sua vida afetiva. Saúde: Tente descontrair-se mais. 

Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao verificar o seu saldo.
Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

gÉMEOs: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que 
significa que a sua sorte está em movimento. Amor: 
Ponha de parte a vontade de ser livre de compromissos, 
deixe que o amor invada o seu coração, aproveite o 

romantismo. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde: Cuide 
da sua alimentação, evite excessos. Dinheiro: Boa altura para 
comprar aquela peça de vestuário de que tanto gosta.
Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: O seu coração 
poderá ser invadido pela saudade, o que o vai deixar 
melancólico. Quando estiver triste e deprimido lembre-

se que Deus o ama e o quer ver feliz! Saúde: Faça uma 
mudança exterior. o nosso físico também é importante. 
Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

lEãO: Carta Dominante: o Louco, que significa 
excentricidade. Amor: Se está numa fase menos boa 
no amor, esta estará prestes a terminar. Saúde: Não 
terá que se preocupar, está em plena forma. Dinheiro: 

Poderá ter que fazer uma viagem de negócios ou trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

virgEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Semana 
propícia a novos encontros amorosos. Fale sobre o 
que é belo e bom. evite falar sobre assuntos negativos. 

Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. 
Números da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

balanÇa: Carta Dominante: 7 de espadas, que 
significa Novos Planos, interferências. Amor: estará 
muito carente, procure ser mais otimista quanto ao 
seu futuro sentimental. Saúde: Tendência para dores 

de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este 
momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de ouros, que 
significa Trabalho. Amor: Esteja mais atento ao seu 
ambiente familiar. Plante hoje sementes de otimismo, 
amor e paz. Saúde: à exceção de uma possível 

constipação, sentir-se-á bem de saúde. Dinheiro: Preocupe-se 
mais com as suas tarefas em vez de estar sempre a intrometer-
se nos afazeres dos seus colegas. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

sagitÁriO: Carta Dominante: 3 de espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Poderá sofrer uma 
grande desilusão com alguém que lhe é muito próximo. 
Esteja aberto aos desafios que a vida lhe coloca, 

aceite-os e enfrente-os com coragem. Saúde: Faça algum tipo 
de exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da 
sua conta bancária. Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

caPricórniO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, 
que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: 
Saiba separar os assuntos profissionais da sua vida 
amorosa. Tenha sempre a sabedoria necessária para 

manter a harmonia na sua vida! Saúde: estará bastante ativo. 
Dinheiro: Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

aquÁriO: Carta Dominante: Justiça, que significa 
Justiça. Amor: o desejo de passar mais tempo com os 
seus familiares será grande nesta fase. Que a luz da 
sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: o 

seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito. 
Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado 
ficará resolvido. Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

PEixEs: Carta Dominante: A estrela, que 
significa Proteção, Luz. Amor: Invista mais no seu 
relacionamento. A felicidade é de tal forma importante 
que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: Semana 

indicada para se dedicar ao exercício físico. Dinheiro: Com 
empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

sErão minhoto com fiada tradicional
João ArruDA

em 1966 o grupo folclóri-
co Português de montreal 

nasceu para dar brilho à nossa 
comunidade com uma cultura 
única através do mundo. 
Depois pouco a pouco o senhor 

António Lourenço tomou o cargo deste lindo 
grupo folclórico durante muitos anos, apresen-
tando grandiosos espetáculos através de Mon-

treal e através do 
mundo. Como o tem-
po e a idade avançada 
não se escindem, An-
tónio Lourenço deu 
à Missão Santa Cruz 
o cargo de continuar 
a sua missão no do-
mingo, 8 de fevereiro 
de 2009. E, a partir 
deste momento a sua 
bandeira é da Santa 
Cruz, continuando 
em grande mostran-
do espetáculos ainda mais lindos com um grupo 
que adora o folclore e a cultura. A direção deste 
grupo é  chefiada pelo Rafael Gaspar, Elizabeth 

Carreiro e José Fernandes. 
Sem esquecer que o Presi-
dente deste lindo grupo é o 
Padre atual da Santa Cruz, 
o Padre Adam.
Sábado 29 de setembro 

na grande sala da Santa 
Cruz apresentaram um 
espetáculo sensacional de 
folclore minhoto. O Ran-
cho Folclórico Sonhos de 
Portugal vindo de New 

Jersey, USA, o Rancho Folclórico Barcuense 
vindo de Newark, USA e, claro, o nosso Grupo 
Folclórico Português de Montreal Coração do 
Minho que apresentaram uma noite sensacional 
para todos os presentes numa sala cheíssima de 
boa gente. Parabéns.
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Eu não tinha emprego. continuei 
olhando e indo para entrevistas, 
mas não fui contratado. Eu tinha 
diplomas e diplomas em ciência 
da computação, mas não era sufi-
ciente. liguei para josé por telefo-
ne e ele me disse para trazer três 
limões em forma de cruz. quando 
os trouxe até ele, vi sal e sangue 
saindo dos limões. Ele também me 
mostrou o rosto da pessoa que pa-
gou por um ritual de sangue para 
me destruir.                            ricardo

Eles chamaram-nós, 
em primeiro, os 
olhares porque es-
távamos separados. 
agora eles nos cha-
mam de gémeos sia-
meses porque esta-
mos sempre juntos. 
só josé pôde juntar-
-nós depois de uma 
longa separação.

tanya e William
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Meus filhos olhavam para mim com mau-estar e 
dor. a minha esposa foi acusou-me à polícia por 
agressão física. Eu não podia estar perto dos meus 
filhos por causa da ordem de restrição e porque 
meus filhos não me queriam. O problema era sério 
e é por isso que eu precisava de ajuda imediata e 
eficaz, fui ver José e agora somos uma família no-
vamente graças a josé.                     família correa

depois de ver a minha 
conta bancária em saldo 
negativo, eu queria des-
cobrir por que tal falha. 
Eu não consegui encon-
trar as respostas sozi-
nho, josé ajudou-me 
com isso. Meu cunhado 
fez magia negra para 
mim e me causou-me 
um acidente de carro. 
deus nunca abandonou 
Eu me senti jose para 
me ajudar.      rigoberto

sexualmente insatisfeito, omeu marido continuou tentando 
e tentando, mas não podíamos agradar um ao outro. Pro-
curamos médicos para ver se tínhamos problemas físicos, 
mas não encontraram nada. Nós fizemos a terapia do ca-
sal, mas isso também não funcionou. desesperados, pro-
curamos a ajuda de josé e descobrimos que o meu Ex fez 

voodoo para terminar meu casamento. Obrigado josé por salvar o meu 
casamento e pôr fim à nossa miséria.                                          Sem nome

foram milhares de lágrimas que eu derramei 
por causa dela. foi difícil para mim saber que 
ela estava com outra pessoa. Eu sabia que ela 
me amava e é por isso que fui ver josé. Eu pedi 
a foto dela e três dias para fazer um trabalho 
amoroso. Eu paguei depois que vi resultados. 
Estou muito satisfeito                               ismael
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tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
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Me. Malissa furtado
notária

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

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

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

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

tel.: 514.522.5175

SerViçoS
finanCeiroS

jeS renoVationS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

iMobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

reStauranteS

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

MerCeariaS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

anedotaS da Maria roSa

cAçA PAlAVrAS | SAlADAS

TêNiS
SALTo
BoTiNA
SANDALiA
PLATAFoRMA
BoTA
RASTeiRiNHA
MuLe

    CHiNeLo
    AGuLHA
    oxFoRD
    GALoCHA
    SAPATo
    LoAFeR
    PANTuFA 

renoVaçõeS

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras
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adOrMEcEr
Num café, estão dois amigos a conversar:
- Sabes, quando eu era pequeno, o meu pai tinha a ma-
nia de me mandar para o ar para adormecer.
Responde o amigo:
- Ai era?! e tu adormecias?
- Claro! o teto era baixo!

gOvErnOs
Numa rua iam dois bêbados, um atrás do outro. o bêba-
do da frente diz:
- Se eu fosse o primeiro-ministro, isto era uma maravilha. 
As casas eram de borla, não havia inflação, toda a gente 
recebia bem, não existia pobreza, …
Falando sem parar, o homem caminha em direção a uma 
tampa do esgoto aberta e cai lá dentro. então o bêbado 
de trás diz:
- é sempre a mesma coisa. um governo que prometia e 
já caiu!

8

4 9
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

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

trabalhar no Betão e finalização de piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

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

rOsa: 514-918-3956

eMpreGoS

Classificados e pequenos anúncios

uMa eSColha Certa... telefone 514-284-1813

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

514-242-7649

eMpreGoS

Necrologia

SerViçoS

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

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

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

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

514-293-4658

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

vEstshEll inc 
situadO EM MOntrEal nOrtE EstÁ à 

PrOcura dE OPEradOrEs dE PrOduÇãO.
EMPrEgOs PErManEntEs

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

PrEcisa-sE dE hOMEM 
ajudantE Para

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

tEl.:514-362-1300

Precisa de homens para trabalhar 
em paisagismo, cofragem, 

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

bom salário.
514-977-7173

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

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

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

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

Entre em contato com
Marlene 514-645-3197

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

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

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

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

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

starting salary: 13$-20$ (depending on skill 
level and experience). Please send your cv 
Or detailed email to repairs@cifproperties.
com if you are interested in this posting.

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

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

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

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

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

homem com casa deseja encontrar 
mulher dos 45 anos aos 55 anos. 

assunto sério.
tEl.: 438-387-7617

enControS

cOMÉrciO à vEnda
“cOMPtOir/nEttOyEur a sEc”

E sErviÇO dE cOstura
bEM situadO
514-858-9402

Vende-Se

comPANhIA em
PleNA exPANSão
ProcurA NoVoS

emPregADoS
com ou Sem
exPerIêNcIA
No DomÍNIo

DA coNStrução.
trAbAlhoS

 em eScAVAção
coFrAgem, 
em betão,
PeDreIroS, 

emPregADoS em 
trAbAlhoS gerAIS, 

etc.

DAVID
514-979-5604

†

PrEcisa-sE dE gEntE Para trabalhar 
nuMa cOMPanhia dE rEnOvaÇÕEs. OPErÁ-

riOs Para rEnOvaÇÕEs dE casas cOM ExPE-
riência.  trabalhO durantE tOdO O anO.

tOny: 514-668-0656

†

jOaquiM caPaz MicaElO
1935-2018

é com muita tristeza que comu-
nicamos o falecimento do se-
nhor Joaquim Capaz Micaelo, 
no dia 23 de setembro de 2018, 
com 83 anos, natural de Mira 
de Aire, Portugal. ele deixa de 
luto sua esposa Saudade Ro-
drigues, sua filha Sandra e  seu 
filho Edgar (Jacqueline), suas 
netas Samantha e Alexia assim 
como outros parentes e amigos.
Centro funerário:
alfred dallaire | MEMOria
2159, st-Martin E., laval
514-277-7778
o velório teve lugar sexta-feira 28 de setembro de 2018  
das 14h às 17h e das 19h às 22h. uma cerimónia co-
memorativa foi celebrada sábado 29 de setembro de 
2018 às 11h e foi sepultado no cemitério St-Vincent-de-
-Paul de Laval. 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.

ManuEl PErEira
1924-2018

Faleceu em Montreal, no dia 28 
de setembro de 2018, com 94 
anos de idade, senhor Manuel Pe-
reira esposo da já falecida  senho-
ra Maria dos Anjos Cabral, natural 
de São Vicente Ferreira, São Mi-
guel, Açores, Portugal. Deixa na 
dor seu filho João (Goretti), sua fi-
lha Carmo (António), seus netos/a 
Rodney, Shawn, Joshua e Tracy, 
bisnetos António e Lucas, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Centro funerário:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
o velório teve lugar segunda-feira 1 de outubro de 2018 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. o funeral teve lugar 
de corpo presente terça-feira 2 de outubro de 2018 às 
10h na igreja Santa Cruz e foi sepultado em cripta no 
cemitério Repos-François D’Assise. Renovam com pro-
funda saudade a missa de sétimo dia que será celebra-
da quinta-feira 4 de outubro de 2018 às 18h30 na igreja 
Santa Cruz. A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associam na dor. Bem-haja.

PrEcisa-sE dE cOzinhEirO/a 
rEsPOnsÁvEl cOM 5 anOs dE

ExPEriência EM cOzinha
POrtuguEsa E MEditErrânEa, 

a tEMPO intEirO, 40h POr sEMana.
514-563-1211

eMpreGoS

PrEcisa-sE dE sEnhOra Para
fazEr liMPEza dE uMa casa

1 vEz POr sEMana EM WEstMOunt.
514-726-4245

Precisa-se de empregados para trabalhar numa 
padaria. pessoa para cozinhar, para trabalhar ao 
balcão, e padeiro.

rose ou david: 450-629-5115 ou 514-298-4733
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 P j v E d
1-Man. city 19 7 6 1 0
2-liverpool 19 7 6 1 0
3-Chelsea 17 7 5 2 0
4-Tottenham 15 7 5 0 2
5-Arsenal 15 7 5 0 2
6-Watford 13 7 4 1 2
7-Bournemouth 13 7 4 1 2
8-Leicester City 12 7 4 0 3
9-Wolverhampton 12 7 3 3 1
10-Man. united 10 7 3 1 3
11-everton 9 7 2 3 2
12-Burnley 7 7 2 1 4
13-Crystal Palace 7 7 2 1 4
14-West Ham 7 7 2 1 4
15-B&H Albion 5 7 1 2 4
16-Southampton 5 7 1 2 4
17-Fulham 5 7 1 2 4
18-Newcastle 2 7 0 2 5
19 -Cardiff City 2 7 0 2 5
20-Huddersfield 2 7 0 2 5

Inglaterra
PremIer league

CaMpeonatoS europeuS - ClaSSifiCação

 P j v E d
1-juventus 21 7 7 0 0
2-napoli 15 7 5 0 2
3-Sassuolo 13 7 4 1 2
4-internazionale 13 7 4 1 2
5-Fiorentina 13 7 4 1 2
6-Lazio 12 7 4 0 3
7-Genoa 12 6 4 0 2
8-Sampdoria 11 7 3 2 2
9-Roma 11 7 3 2 2
10-Parma 10 7 3 1 3
11-Torino 9 7 2 3 2
12-Milan 9 6 2 3 1
13-SPAL 2013 9 7 3 0 4
14-udinese 8 7 2 2 3
15-Bologna 7 7 2 1 4
16-Cagliari 6 7 1 3 3
17-Atalanta 6 7 1 3 3
18-empoli 5 7 1 2 4
19-Frosinone 1 7 0 1 6
20-Chievo -1 7 0 2 5

 P j v E d
1-Paris sg 24 8 8 0 0
2-lille 16 8 5 1 2
3-Montpellier 15 8 4 3 1
4-Saint-étienne 15 8 4 3 1
5-Lyon 14 8 4 2 2
6-Marseille 13 8 4 1 3
7-Toulouse 12 8 3 3 2
8-Strasbourg 11 8 3 2 3
9-Bordeaux 11 8 3 2 3
10-Caen 10 8 2 4 2
11-Angers 10 8 3 1 4
12-Dijon 10 8 3 1 4
13-Nice 10 8 3 1 4
14-Nimes 9 8 2 3 3
15-Stade de Reims 9 8 2 3 3
16-Rennes 8 8 2 2 4
17-Amiens 7 8 2 1 5
18-Monaco 6 8 1 3 4
19-Nantes 6 8 1 3 4
20-Guingamp 4 8 1 1 6

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-Palmeiras 53 27 15 8 4
2-internacional 53 27 15 8 4
3-São Paulo 52 27 14 10 3
4-Grêmio 50 27 14 8 5
5-Flamengo 49 27 14 7 6
6-Atlético Mineiro 45 27 13 6 8
7-Cruzeiro 37 27 9 10 8
8-Santos 36 27 9 9 9
9-Corinthians 35 27 9 8 10
10-Fluminense 34 27 9 7 11
11-Atl. Paranaense 33 27 9 6 12
12-Botafogo 33 27 8 9 10
13-Amé. Mineiro 32 27 8 8 11
14-Bahia 30 27 7 9 11
15-Ceará 30 27 7 9 11
16-Vasco 30 27 7 9 11
17-Vitória 29 27 8 5 14
18-Chapecoense 28 27 6 10 11
19-Sport 24 27 6 6 15
20-Paraná 17 27 3 8 16

BraSIl
SerIe a

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

eSPanha
lIga Santander

f1: bottas dEixa Passar hamilton E vEncE na rússia

lewis hamilton venceu de uma maneira 
contestatória o grande Prémio da rús-

sia, somando agora 50 pontos como líder des-
te mundial de pilotos,  depois de uma estraté-
gia de equipa na qual o seu companheiro de 
equipa Valtteri bottas claramente o deixou ul-
trapassar na 27ª volta depois do finlandês ter 
cedido ao pedido do seu “patrão “ toto Wolff.

Valtteri Bottas, que largou em primeiro depois 
de ter conseguido uma extraordinária pole posi-
tion no sábado, manteve a liderança na segunda 
curva, enquanto Hamilton era pressionado pelo 
rival Sebastian Vettel. No entanto, o britânico 
defendeu-se e o trio permaneceu nas mesmas po-
sições até à fase de pit stop da corrida, Bottas foi 
o primeiro a entrar nas  boxes, trocando os seus 
pneus ultramacios pelo composto macio . 
Vettel veio uma volta depois, enquanto a Mer-

cedes optou por manter Hamilton na pista. Com 
os pneus mais novos, Vettel acelerou e conseguiu 
passar Hamilton nas boxes, que parou uma volta 
mais tarde. No entanto, apesar de reclamar com a 
equipa pela estratégia errada, Hamilton não ficou 
para trás por muito tempo e ultrapassou o alemão 
na 4ª curva do circuito. A luta essa começou duas 
curvas antes, quando Hamilton tentou ultrapas-
sar, com os dois quase a encostarem-se. Bottas 

segurou Hamilton por mais nove voltas antes de 
ser instruído a deixar passar o  seu companheiro. 
É certo, está legal,  mas quanto a nós não con-
cordamos de maneira alguma com este gesto de-
liberado pela equipa e o qual visa somente somar 
vantagem na luta pelo título no mundial de pilo-
tos, embora garantissem a dobradinha na corrida 
para o mundial de construtores. Kimi Raikkonen 
terminou em quarto, seguido por Max Versta-
ppen que fez um corrida impressionante de recu-
peração largando em 19º, penalizado por ter mu-
dado de motor. O holandês largou rapidíssimo da 

grelha e na nona volta era já o quinto na corrida 
assumindo a liderança provisória depois que a 
dupla da Ferrari e da Mercedes fizeram os seus 
pit stops e manteve uma vantagem consisten-
te para Hamilton. O companheiro de equipa de 
Verstappen, Daniel Ricciardo, foi o sexto e es-
tava bem fora do ritmo devido a danos acusados 
na sua asa dianteira. Charles Leclerc somou seis 
pontos para a Sauber terminando na sétima po-
sição que agora está apenas três pontos atrás da 
Toro Rosso na classificação dos contrutores. Ke-
vin Magnussen segurou a dupla da Force India e 
garantiu o oitavo lugar. Sergio Perez e Esteban 
Ocon trocaram de posições durante a corrida na 

tentativa de atacar Magnussen, mas foi em vão. 
“Obviamente ele agora não está a lutar pelo 

campeonato e foi um ótimo final de semana para 
a equipa”, disse Hamilton. O canadiano Lance 
Stroll, Williams, terminou na décima quinta po-
sição depois de mais um fim de semana desastro-
so para a equipa, quer nas classificações, quer na 
própria corrida. Quanto a Fernando Alonso que 
se despede da Fórmula 1, como já anunciámos, 
disse “Décimo quarto foi o melhor que pudemos 
fazer, esperávamos a entrada do carro de segu-
rança mas isso não aconteceu, razão pela qual 
escolhemos dois conjuntos de pneus macios. 
Não recolhemos pontos aqui, esperamos fazê-lo 
no Japão”.
RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton (Mercedes  
2-Valtteri Bottas (Mercedes)
3-Sebastian Vettel (Ferrari).
4-Kimi Räikkönen (Ferrari)
5-Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer)
6-Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer)
7-Charles Leclerc (Sauber/Ferrari)
8-Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)
9-Esteban Ocon (Force India/Mercedes)
10-Sergio Pérez (Force India/ Mercedes )

hóquEi: sPOrting cOnquista
ElitE cuP aPós vEncEr OlivEirEnsE
o Sporting conquistou este domingo a elite Cup em 

hóquei em patins, ao vencer a Oliveirense na final 
realizada em Portimão, por 5-4.
Caio inaugurou o marcador para os verde e bran-

cos, mas a turma de oliveira de Azeméis virou o re-
sultado para 2-1 ainda na primeira parte, com golos 
de Jordi Bargalló e Marc Torra.

Na segunda parte, Torra bisou e fez o 3-1, mas o 
Sporting chegou ao 3-3, com tentos de Caio e Fer-
ran Font. Na reta final, após o golo de Emanuel Gar-
cia que recolocou a oliveirense na frente, um bis de 
Raul Marín foi decisivo para a cambalhota leonina 
no marcador.
Os leões sucedem ao Benfica, vencedor em 2017. 

os encarnados terminaram a prova no terceiro lugar, 
após vitória por 1-0 ao Valongo.
é a segunda vez que o Sporting conquista a elite 

Cup, após ter ganho pela primeira vez em 2016.

jOrgE jEsus ElEitO MElhOr trEinadOr
dE sEtEMbrO na arÁbia saudita
Jorge Jesus foi eleito como melhor treinador do mês 

de setembro na liga da Arábia Saudita. Desde que 
chegou ao Al Hilal o treinador português venceu to-
dos os jogos que disputou em todas as competições. 
estreou-se num jogo da Liga dos Campeões árabe, 
depois conquistou a Supertaça da Arábia Saudita, 
ainda em agosto. Já em setembro, somou três vitó-
rias no campeonato, duas delas fora de casa, e so-
mou mais um triunfo na Champions árabe. No total, 
o antigo treinador do Benfica e do Sporting soma já 
sete jogos, sete vitórias, catorze golos marcados e 
apenas cinco consentidos.



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

  P J V E D GM GS

1-braga 16 6 5 1 0 15 6
2-fC porto 15 6 5 0 1 16 5
3-Benfica	 14	 6	 4	 2	 0	 14	 5
4-Sporting 13 6 4 1 1 9 4
5-rio ave 13 6 4 1 1 11 7
6-Marítimo 10 6 3 1 2 5 6
7-Santa Clara 8 6 2 2 2 13 11
8-feirense 8 6 2 2 2 4 3
9-V. Guimarães 7 6 2 1 3 9 10
10-Chaves 7 6 2 1 3 7 11
11-Moreirense 7 6 2 1 3 5 10
12-belenenses 6 6 1 3 2 4 7
13-tondela 5 6 1 2 3 5 6
14-V. Setúbal 5 6 1 2 3 5 7
15-desp. aves 4 6 1 1 4 6 10
16-boavista 4 6 1 1 4 7 11
17-nacional 4 6 1 1 4 5 14
18-portimonense 4 6 1 1 4 6 13

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Chaves 2-2 Benfica

FC Porto 1-0 Tondela
Moreirense 1-0 Feirense

Rio Ave 2-1 Boavista
Sporting 2-0 Marítimo

Nacional 0-3 Santa Clara
 V. Guimarães 1-1 V. Setúbal
 Belenenses SAD 0-3 Braga

Desp. Aves 3-0 Portimonense

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-atlanta united fc 31 63
2-NY Red Bulls 31 62
3-New York City FC 32 53
4-Columbus Crew 30 47
5-Philadelphia union 30 46
6-impact Montréal  31 40
7-DC united 29 38
8-Ne Revolution 30 35
9-Toronto FC 30 33
10-Chicago Fire 32 32
11-orlando City 28 25

gruPO WEst
 j P
1-fc dallas 30 54
2-Sporting KC 30 52
3-Los Angeles FC 30 50
4-Portland Timbers 31 48
5-Seattle Sounders 30 47
6-Real Salt Lake 31 46
7-LA Galaxy 31 44
8-Vancouver Whitecaps 29 37
9-Houston Dynamo 29 35
10-Minnesota united 29 33
11-Colorado Rapids 31 25
12-SJ earthquakes 31 20

7ª joRnADA
05/10 Tondela 10:30 Nacional
 Santa Clara 13:00 Chaves
 Feirense 15:30 Belenenses
06/10 V. Setúbal 10:30 Moreirense
 Marítimo 13:00 V. Guimarães
 Braga 15:30 Rio Ave
07/10 Boavista 10:00 Desp. Aves 
 Benfica 12:30 FC Porto
 Portimonense 15:00 Sporting

REsUlTADos
uD oliveirense 1-1 FC Porto B

Arouca 0-2 Braga B
Penafiel 0-0 Cova da Piedade

Benfica B 1-0 Varzim
V. Guimarães B 0-2 Leixões
Ac. Viseu 3-4 FC Famalicão
Farense 0-2 Académica oAF

Paços Ferreira 3-0 Sp. Covilhã
estoril Praia 1-4 Mafra

6ª joRnADA
06/10 Cova da Piedade 6:00 Benfica B
  Mafra 11:00 FC Famalicão
  Paços Ferreira 11:00 Farense
  Sp. Covilhã 11:00 Penafiel
07/10 Académica oAF 6:15 estoril Praia
  FC Porto B 10:00 Arouca
  Leixões 11:00 uD oliveirense
  Varzim 11:00 V. Guimarães B
 Braga B 11:00 Ac. Viseu

A Voz DE PoRTUgAl lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl | mERcREDI lE 3 ocTobRE 2018  |  P. 11

taÇa da liga: allianz cuP 2018/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

liga dOs caMPEÕEs 2018/2019

dEmissão? José mourinho, o “ingénuo”, não acrEdita

José mourinho garantiu, esta segunda-
-feira, que não acredita que o manchester 

united o demita, apesar da contestação em 
torno da prestação da equipa, que já totalizou 
o pior arranque de temporada 
dos últimos 29 anos.
Falando na conferência de im-

prensa do encontro com o Valen-
cia, para a segunda jornada da 
fase de grupos da Liga dos Cam-
peões, um jornalista questionou o 
treinador português sobre se sen-
tia que o seu cargo estava em ris-
co, ao que este respondeu pron-
tamente: “Não, não me parece”.
De seguida, o técnico foi confrontado sobre se 

já falou com o diretor-executivo dos red devils, 
Ed Woodward, sobre o seu futuro imediato no 
clube. E, mais uma vez, recusou entrar em gran-
des detalhes. “Isso é um assunto privado. Eu não 
vos pergunto com quem falaram esta manhã, 
com quem foi a vossa última chamada telefó-
nica. É um assunto privado”, atirou, em decla-
rações reproduzidas pelo jornal britânico Daily 

Mail. Por fim, houve quem pedisse a Mourinho 
para clarificar as declarações prestadas após a 
partida com o West Ham, quando referiu que viu 
“reações diferentes” por parte dos jogadores à 

derrota por 1-3. Aí, nova resposta 
algo críptica.
“Penso que há uns que se impor-

tam mais do que outros. Após 20 
anos de futebol, continuo a ser o 
miúdo que era há 20 anos, e ain-
da sou ingénuo. Mas ainda não 
acredito que um jogador não seja 
honesto. Houve grandes jogado-
res no passado, com grande repu-
tação, e pergunto-lhes se alguma 

vez na carreira foram para um jogo onde não 
dessem o máximo para ajudar o clube e deixar 
os adeptos felizes”, apontou. “Se alguém me dis-
ser ‘Fui jogador e não dei o meu melhor’, então 
mudo de opinião. Até que um grande profissio-
nal diga que foi desonesto, vou sempre acreditar 
nos jogadores. Mas repito, sou ingénuo e ainda 
acredito que os jogadores são homens honestos”, 
rematou.

tErça-fEira 2 dE outubro
Grupo e aeK  2-3  benfiCa
Quarta-fEira 3 dE outubro
gruPo d fc Porto  15h00  galatasaray

Quarta-feira
4 de outubro

Grupo e
vorskla 12h55 sPorting

EurOPa lEaguE 2018/2019

lIgA: A ANálISe DA 6ª JorNADA

sP. braga acima dE todos
Ao fim de seis jornadas o Sp. Braga está so-

zinho na frente. Primeiro caiu o campeão 
Fc Porto, depois caiu o Sporting, às mãos dos 
minhotos, e agora foi a vez do Benfica voltar 
a escorregar e a deixar a equipa de Abel Fer-
reira destacada no topo da classificação, o que 
já não acontecia desde março de 2012. um 
assalto ao poder da parte dos guerreiros do 
minho em momento oportuno, uma vez que 
na próxima ronda vamos ter clássico na luz 
entre Benfica e FC Porto.

O novo visual da classificação começou a ser 
desenhado logo na primeira ronda, na quinta-
-feira, em Chaves, onde o Benfica tropeçou 
depois de ter estado duas vezes em vantagem. 
Um tropeço com o nome de Ghazaryan, autor 
dos dois golos dos flavienses e figura da ronda 
para o Maisfutebol, bem vincado. O internacio-
nal arménio marcou o primeiro golo, num livre 
polémico devido à pouco ortodoxa barreira do 
Benfica, depois marcou o segundo mesmo a fe-
char o jogo, deixando a equipa de Rui Vitória 

sem possibilidades de recuperação. Era ainda o 
primeiro dia da ronda e, ainda sem outros jogos, 
a equipa da Luz até reforçava a posição de líder, 
mas ficava desde logo ao alcance dos minhotos, 
mas não só.
Na sexta-feira foi a vez do campeão FC Porto 

entrar em campo, no dia em que festejava 125 
anos, com a possibilidade de ultrapassar o rival e 
fazer a festa no primeiro lugar. Para isso bastava 
bater o bem organizado Tondela de Pepa que ain-
da resistiu até ao minuto 85, mas acabou por cair 

numa recarga do regressa-
do Tiquinho Soares que, 
pouco antes, tinha rendido 
o lesionado Aboubakar. 
A verdade é que a equi-
pa de Sérgio Conceição, 
depois do desaire diante 
do V. Guimarães, também 
no Dragão, recuperava os 
pontos perdidos e ganhava 
mais um sobre o rival de 
Lisboa.
No sábado já se sabia que 

o pelotão de perseguidores 
também ia ser reduzido. 
Sporting, Marítimo e Rio 

Ave somavam todos dez pontos, mas a equipa 
de Alvalade ia receber mais uma vez os madei-
renses, depois do primeiro embate, uma semana 
antes, para a Taça da Liga. Os vilacondenses en-
traram primeiro em campo e cumpriram o seu 
papel, com Carlos Vinicius, com dois golos, 
a destacar-se no triunfo sobre o Boavista. Os 
leões, que vinham da derrota em Braga, também 
cumpriram o seu papel e voltaram a bater os ma-
deirenses, sem deslumbrar, mas com dois golos 
de bola parada na primeira parte.



P. 12 | QUARTA-FEIRA, 3 DE oUTUbRo DE 2018 | A Voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs


