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Nikki Haley, a embaixadora dos
Estados Unidos nas naçõEs Unidas, dEmitiU-sE

Nikki Haley, a embaixadora dos 
estados Unidos nas Nações 

Unidas, demitiu-se inesperada-
mente. Donald trump tweetou esta 
manhã que faria um “grande anún-
cio com a grande amiga embaixa-
dora Nikki Haley na Sala oval às 
10h30”, 15h30 em Portugal, e disse 
aos jornalistas que a embaixadora 
demissionária vai deixar o cargo 
no final do ano após realizar “um 
trabalho incrível”. o presidente 
norte-americano convidou ainda 
Nikki Haley para regressar à admi-
nistração em qualquer outro papel, 
afirmando que “pode escolher” o 
novo cargo.

Nikki Haley era a representante dos 
Estados Unidos na ONU desde janei-
ro de 2017, tendo sido nomeada logo 
depois da tomada de posse do presi-
dente norte-americano. Segundo a 
Fox News, os dois já tinham discuti-
do a saída da embaixadora na semana 
passada, quando esta visitou o presi-
dente norte-americano na Casa Bran-
ca, e Haley já tinha expressado há seis 
meses a vontade de deixar o cargo. 
Agora, terminando com as especu-
lações, Nikki Haley sublinhou que 
não tenciona candidatar-se à presi-
dência dos EUA em 2020, nem fazer 
frente política a Trump nas próximas 
eleições. Apesar de ter sido crítica da 

campanha de Donald Trump durante 
as primárias do Partido Republicano 
em 2016, Nikki Haley acabou por se 
afirmar como um elemento de desta-
que na administração do atual presi-
dente dos Estados Unidos ao vincar 
os objetivos do executivo no que diz 
respeito ao Irão ou à Coreia do Nor-
te. O anúncio da demissão surge após 
Haley ter sido presidente temporá-
ria do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas durante um mês; na 
pequena biografia da conta oficial de 
Twitter, a embaixadora demissionária 
já retirou todas as menções à função 
desempenhada na organização.
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MEdiuM africanO
Todos os problemas têm uma solução,

todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver problemas como:  amor, infidelidade, negócio, de-

pressão, 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

Festa de agradecimeNto Na associação
Portuguesa do esPírito saNto, HocHelaga

joão ArrUDA

urgeNte – comuNicado
A Direção da comunidade angolana de 

montreal vem por este meio convidar to-
dos amigos, membros e associados a partici-
parem do evento que terá lugar no sábado, 13 
de outubro de 2018, no salão nobre de rece-
ção châteaubriand. 
Situado no 4450 rua St-Hubert, Montreal, 

Qc, H2J 2W9, métro Mont-Royal, a partir das 
16h00, na presença do Embaixador Extraordi-

nário Plenipotenciário da República de Angola, 
Edgar Martins, que tem como objetivo manter a 
comunidade informada através de notícias pro-
venientes de Angola – ENCERRAMENTO DA 
EMBAIXADA DE ANGOLA EM OTTAWA – 
CANADÁ.
Todos são bem-vindos! Para mais informações 

estamos no Facebook & no WhatsApp.
CAM2018/2020

Gabinete D’apoio (514) 619-5932

organizou-se na Associa-
ção Portuguesa do espí-

rito Santo em Hochelaga um 
jantar agradecendo todas as 
pessoas que ajudaram na fes-

ta de Nossa Senhora dos milagres com boa 

comiga e pessoas com boa fé e que ajudaram 
de uma certa maneira o bom desenvolvimen-
to da grande festa. Quero dar os parabéns a 
direção da associação pela boa disposição e 
amabilidade. DJ Entre Nós fez um lindo bai-
larico durante esta linda noite.
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1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

vidEntE  -  MÉdiuM

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

a imPortâNcia da Natureza

Venho sucessivamente 
alertando o amigo lei-

tor, de uma forma insistente, 
para o impacto que as nossas 
decisões, opiniões e ações im-

plicam sobre o que nos rodeia no campo so-
ciopolítico. 
Os resultados do egoísmo coletivo na procu-

ra de satisfazer as nossas pretensões a qualquer 
custo, independentemente das consequências so-
bre outros, agrava-se de dia para dia. É muito 
provável que minorias, esquecidas ou despreza-
das, desvalorizadas e esmagadas, reduzidas à in-
significância por vezes de uma forma desumana, 
despertem agora com reivindicações da mesma 
forma como se sentiram postas de parte. Isto não 
lhes dá razão, no entanto, é um alerta para tudo 
aquilo que pretendemos implementar, cuja har-
monia é questionável, pois passar do favoreci-
mento de uma parte da sociedade para a outra, 
é como transferir um cancro de um órgão para 
o outro: a doença mantém-se, mudou apenas de 
paisagem. 
Nesta linha de pensamento, e no seguimento da 

apresentação de um relatório por parte do IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 
das Nações Unidas), verificamos que a Natu-
reza, ou ambiente, sofre também o impacto da 
nossa existência. Vários alertas são dados, em 
resumo, que as metas de emissão de gases de es-
tufa devem ser mais ambiciosas de tal forma que 
se prevê alterações profundas na sociedade para 
conseguir essas mesmas metas ambiciosas, no-
meadamente chegar a um balanço zero na emis-
são de gases de estufa. 
Os diversos especialistas na matéria alertam 

que o aumento médio da temperatura global em 
cerca de 2ºC provocará alterações significativas, 
muito provavelmente irreversíveis, com impacto 
negativo nas sociedades. 
A presença de vagas de calor ou de frio intenso 

serão mais frequentes; tornados aumentarão em 
frequência, intensidade e impacto geográfico; 
aumento do nível médio do mar com deslocação 
de milhões de pessoas; destruição ou alteração 
profunda de ecossistemas, com impacto agríco-
la. Estas são algumas das conclusões, ou alertas, 
deixados, que na realidade não divergem daquilo 
que já sabemos. 
Fora as conjeturas de fake news, ou outras deri-

vadas de opiniões desajustadas e sem fundamen-
to, não é difícil verificarmos as alterações por 
nós mesmos. O imediatismo a que a Humanida-
de chegou declara-se uma proposta falhada que 
é imprescindível mudar, não pela violência de 
decretos, que serão por ventura necessários para 
regular a sociedade e balizar as ações dentro das 
necessidades inadiáveis, mas também pela edu-
cação, pela informação aberta e simples para 
que o comum cidadão, por ventura aquele que se 
sente esmagado por constantes esforços, perceba 
que ele também tem a ganhar na construção de 
um mundo mais equilibrado, até na sua relação 
com o ambiente. 
Sem alarmismos, sem atropelos, mas numa cui-

dada administração das necessidades das partes 
implicadas, colocando os recursos, o sistema 
económico e financeiro a serviço desta transfor-
mação sem criar sujeições, para que as pessoas 
sintam que atuam livremente, com motivação, 
sendo o agente motor dessa transformação, e não 
meras rodas impotentes numa engrenagem com-
plexa que não as considera como seres humanos.

Festa da soPa da Pedra
o Rancho Campinos do Ribatejo organiza no do-
mingo dia 11 de novembro  às 12h no Sport Mon-
treal e Benfica situado no 100 rua  Bernard O., um 
jantar Sopa da Pedra. 
Para mais informações e reservas: Nathalie Mar-
ques e Paulo Santos: 514-217-8343 ou Carlos Fer-
nandes: 514-821-8935 ou Claúdia Tavares: 514-
493-1342 ou Clarisse Carpinteiro: 514-619-2527.

cozido à Portuguesa
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um al-
moço no domingo, dia 21 de outubro pelas 13h. o Almo-
ço será o famoso cozido à portuguesa. esta tarde será 
animada pelo eddy Sousa e DJ xmen DJ $25. Reservar 
Conceição 514-255-4849, Virgílio: 514-709-7868, APC: 
514-844-2269 ou pelo facebook da associação.

HalloweeN em aNjou
o Centro Comunitário do espírito Santo de Anjou 
organiza uma linda festa de Halloween no dia 27 de 
outubro às 19h. ementa: prato de entrada mista, cal-
do verde, salada, Turnedós de carne acompanhado 
com puré de batara e legumes, sobremesa e café. 
Haverá prémio para o melhor mascarado. Animação 
musical com DJ iNFi-NiTe, Kevin Moniz e Sylvie Pi-
mentel. Reservar com José Costa: 514-812-7617.

são martiNHo,
lembraNças do ribatejo
o Rancho Lembranças do Ribatejo organiza a festa 
tradicional de São Martinho. Haverá uma ementa tradi-
cional no 10 de novembro às 19h. Bilhetes à venda na 
Missão Santa Cruz e no Cantinho de Lisboa. Para mais 
informações: 514-880-2964 ou 514-743-7355.



liNHa aberta:
514 790.0251

Publicidade:
514 366.2888

domiNgo das 16H às 18H
5877 PaPiNeau, moNtreal, Qc

Produtora
rosa velosa

joSé DA coNceIÇão
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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

sábadO, 13 dE OutubrO                           
1:30 Miúdo Graúdo
2:09 os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Missa, Bênção e 
 Adeus à Virgem
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:25 os Bochechas
9:32 Movimento Gentil
10:00 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa com Herman José
0:00 Programa a designar
1:00 Mosteiro da Batalha
 Visita Guiada

dOMingO, 14 dE OutubrO                           
1:30 Açucar
 DoP
2:30 Siga o Coelho Branco
3:00 Bom Dia Portugal
4:00 eucaristia Dominical
5:00 Atletismo: 
 eDP Maratona de Lisboa
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Viseu 2001 x SL Benfica
 Futsal: Liga Sport Zone
11:00 Paraíso
11:30 As Receitas Lá de Casa
12:15 Podium
13:15 Hora dos Portugueses
14:00 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Tech 3
16:15 Network Negócios
17:00 Apresentação de
 Hugo Gilberto
 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
23:00 Sociedade Recreativa
23:09 Aqui tão longe. 
 o medo aqui tão perto!
23:51 Criar.pt
0:00 Luanda, Angola
 Danças do Mundo
0:51 Madeira Natura
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

4ª-fEira, 10 dE OutubrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
6:01 Direitos de Autor 
 e a era Digital
 Sociedade Civil
7:03 eduardo Paz Ferreira
 Filhos da Nação
7:37 ideias & Companhias
7:48 Fotobox
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:27 os Bochechas
9:42 Cadaval - Festa das Adiafas
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:45 Cadaval - Festa das Adiafas
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:18 Joker
22:06 Notícias do Atlântico
23:07 Aqui Tão Longe
23:54 Gabriela Moita
 Grande entrevista
0:52 Literatura Aqui
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 11 dE OutubrO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:57 Meditação
 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:25 os Bochechas
9:35 Movimento Gentil
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:45 Tech 3
14:00 espetáculo
 Portugueses pelo Mundo
14:45 ideias & Companhias
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 Madeira Natura
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Aqui Tão Longe
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:00 ideias & Companhias
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 12 dE OutubrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 Sociedade Civil
7:00 uma Mesa Portuguesa
 Com Certeza... em Portugal
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:25 os Bochechas
9:35 Movimento Gentil
 Depoimentos
9:45 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto

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 mestre dos mestres

jesus cristo nasceu num 
estábulo, não frequentou 

uma universidade, era car-
pinteiro de profissão, não 
se afastou mais do que tre-
zentos quilómetros do lugar 

onde nasceu, não tinha uma equipa de ma-
rketing, não possuía exércitos, não controla-
va as pessoas; no entanto, tornou-se o maior 
empreendedor da história.
Ele convidou pessoalmente um pequeno grupo 

de jovens para o seguirem de perto. A sua esco-
lha foi estranha, pois as características das suas 
personalidades não eram recomendáveis. Eram 
tensos, irritáveis, impulsivos, inseguros, exclusi-
vistas, egoístas, individualistas. Provavelmente, 
nenhum deles passaria no teste psicológico para 
trabalhar numa empresa, para dirigir pessoas, 
a não ser Judas que, aparentemente, era o mais 
moderado. Mas Jesus era um escultor da perso-
nalidade humana, um grande gestor de pessoas e 
um grande sonhador. Sabia como transformar os 
seus sonhos em realidade. Ele controlava o seu 
destino. Os seus discípulos causaram-lhe proble-
mas, constrangimentos e deceções. Mas ele não 
estava preocupado com resultados imediatos. Fi-
gurativamente falando, não usou madeira para se 
aquecer, pois sabia que um dia ela se esgotaria 
e o frio regressaria. Usou sementes. Plantou se-
mentes na tolerância, do perdão, da serenidade e 
do amor no coração psíquico desses jovens. Um 
dia, ele morreu da forma mais inumana possível. 

Parecia que o seu sonho acabara. Mas as semen-
tes germinaram nos seus espíritos, cresceram no 
calor das dificuldades, foram irrigadas com lá-
grimas e, por fim, eles foram transformados na 
mais fina casta de pensadores. O resultado? Ob-
teve uma grande floresta. Nunca mais lhe faltou 
madeira para se aquecer. Hoje, mais de dois mil 
milhões de pessoas pertencentes a inúmeras reli-
giões seguem-no. 
E o resto da humanidade que não o segue admi-

ra-o profundamente. Muitas das suas ideias per-
meiam o Budismo. No Alcorão, Maomé exalta-o 
em prosa e verso.
Só o maior empreendedor de todos os tempos 

poderia dividir a história em antes e depois dele. 
Dividiu o pensamento e os corações humanos. 
Conquistou a humanidade. Fez tudo isso sem 
derramar uma gota de sangue, discursando sobre 
o amor e discorrendo sobre a Mansidão. O Mestre 
dos Mestres trabalhou como um artesão cada lei 
da qualidade de vida nos seus discípulos. Foram 
poucos anos de uma excelente aprendizagem. 
Eles aprenderam a ser autores da sua história, fa-
zer das pequenas coisas momentos inigualáveis, 
libertar a criatividade, liderar os pensamentos, 
governar as emoções, proteger a memória, dia-
logar, fazer a mesa-redonda do “eu”.
Depois da sua morte, os discípulos não tinham 

dinheiro, fama, proteção, mas tinham tudo o que 
todo o ser humano sempre desejou: alegria, paz 
interior, segurança, ânimo, sentido de vida. Eles 
não tinham nada mas tinham tudo.

os coNiNHas Que escoNdem...

Ah! oh! 
Mas que surpresa tão 

grande! 
Então não é que a Fundação 

de Serralves resolveu expor certas fotografias 
consideradas chocantes numa sala reservada 
a maiores de 18 anos, quando a tradição, nos 
museus, é colocar apenas um aviso e deixar ao 
critério das pessoas a decisão de visitar ou não 
a exposição? 
Não me digam que anda por aí uma vaga de 

moralismo puritano que deseja proteger os ci-
dadãos inocentes de imagens que chocam, can-
ções que indispõem e palavras que fazem dói-
-dói. Não posso acreditar. Fazia-nos falta, aos 
surpreendidos, um pastor Martin Niemöller 
moderno, que descrevesse com eloquência a 
nossa surpresa, escrevendo: “Primeiro vieram 
pelo Mark Twain e pela Harper Lee, mas eu não 
falei – porque também achava que aquela pa-
lavra era um bocadinho desagradável. Depois 

vieram pelo Balthus, mas eu não falei – porque 
realmente havia uma sexualização extrema-
mente nociva. Depois vieram pelo ‘Hilas e as 
Ninfas’, mas eu não falei – porque a curadora, 
coitada, até tinha boas intenções. Quando vie-
ram pelas pilas do Mapplethorpe, finalmente 
tive tomates – mas já era tarde.”
Talvez seja melhor explicar, esperando que 

ninguém fique chocado com o relato dos factos 
extremamente chocantes: a exposição de Ro-
bert Mapplethorpe em Serralves inclui fotogra-
fias de, digamos, pilas. 
E de pessoas que têm coisas enfiadas no, por 

assim dizer, rabo. Numa primeira fase, a Fun-
dação proibiu que certas fotos fossem vistas por 
menores de 18. Depois, permitiu a entrada de 
menores, desde que acompanhados pelos pais 
ou tutores. A favor da Fundação, devo dizer 
que suspeito de que um jovem de 13 anos, por 
exemplo, fique chocado com aquelas fotos. 
E exprima esse choque dizendo: “Isto é pare-

cido com uma coisa que vi há dias no YouPorn, 
mas esteticamente mais sofisticado e interes-
sante.”
É o choque natural de quem contacta com ex-

periências artísticas.
O mais surpreendente neste caso talvez seja o 

seguinte: um museu português recebe uma ex-
posição de um artista homossexual com ima-
gens sexualmente explícitas, o que excita pruri-
dozinhos puritanos – e, no entanto, a igreja não 
disse uma palavra. Eu ainda sou do tempo em 
que quem fazia esta figura eram bispos. Enfim, 
vivemos numa sociedade livre e aberta e certos 
sacerdotes já se conformaram com a derrota. 
Mas outros ainda estrebucham.

rIcArDo
ArAújo PereIrA



carnEirO: Carta Dominante: 4 de espadas, 
que significa Inquietação, agitação. Amor: Ajude 
o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. 
Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor!

Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: esta não é altura para arriscar em negócios.
Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

tOurO: Carta Dominante: Cavaleiro de ouros, 
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
uma nova amizade ou uma relação mais séria 
poderá surgir. Que o futuro lhe seja risonho!

Saúde: A sua emoção será a causa de alguns 
desequilíbrios físicos. Dinheiro: A vida profissional está 
em alta. Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

gÉMEOs: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo 
poderá precisar de desabafar consigo. Abra o 
seu coração e partilhe o que sente. Saúde: Beba 

mais sumos naturais. Dinheiro: este é um período em 
que pode fazer uma pequena extravagância, mas não 
se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 6 de ouros, 
que significa Generosidade. Amor: Saia e divirta-
se mais com o seu companheiro. exercitar a arte 
de ser feliz é muito divertido! Saúde: Poderá 

andar muito tenso. Dinheiro: Desejará presentear os 
seus familiares mais queridos.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

lEãO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: escolha bem as amizades se 
não quer sofrer desilusões. Procure ter uma vida 
de paz e amor. Saúde: A rotina poderá levá-lo a 

estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar mais. 
Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

virgEM: Carta Dominante: a imperatriz, que 
significa Realização. Amor: A sua simpatia 
poderá despertar nos outros um sentimento 
mais forte por si. olhe tudo com amor, assim a 

vida será uma festa! Saúde: Tendência para dores de 
barriga. Dinheiro: efetuará bons negócios.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

balanÇa: Carta Dominante: o Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se 
num período difícil, mas a sua força de vontade 
para vencer esta fase será grande. Arrisque! o 

sucesso espera por si! Saúde: A sua autoestima anda 
muito em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa altura para 
gastar no que mais gosta, mas com cuidado que a vida 
está difícil. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de Paus, 
que significa Discussão, Negociação Difícil. 
Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e 

sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a linha, 
faça exercício. Dinheiro: os negócios serão propícios 
nesta altura. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

sagitáriO: Carta Dominante: 8 de Copas, que 
significa Concretização, Felicidade. Amor: Para 
que a sua relação seja duradoura aposte no 

romantismo e compreensão. Desenvolva a sua clareza 
mental, emocional e espiritual. Saúde: Beba mais 
leite, o cálcio é importante para os ossos. Dinheiro: 
Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus 
rendimentos. Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

caPricórniO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Provável desentendimento com alguém que lhe 
é muito especial. Fale sobre o que sente com 

carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico. 
Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra. 
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

aquáriO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor: 
Dê mais atenção aos seus filhos. O exemplo de 
um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes 

pode dar! Saúde: evite ambientes poluídos. Dinheiro: 
Pode ter uma nova proposta de trabalho. 
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

PEixEs: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Uma relação que 
já está desgastada poderá terminar. Saúde: 
Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente. 

Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro 
para pagar as contas que já são certas. 
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49
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coNvívio da marcHa do orieNtal
telmo bArboSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

No início do evento o 
oriental apresentou o 

jantar, constituído por en-
trada de camarão à casa, 

salada, sopa, uma excelente carne estufada 
seguida de sobremesa e café. 
Não poderia faltar um pouco de dança para 

abrilhantar a noite pois essa dita esteve a cargo 
do DJ Entre Nós, com uma variedade de músi-
ca levando os presentes, pequenos e grandes, 
a perder algumas calorias. Subindo ao palco o 
senhor Alves, deu as boas vindas e agradeceu a 
todos que no decorrer do ano disponibilizaram-
-se para as tarefas deste clube, e também a todos 
os componentes da marcha que pelo seu esforço, 
dedicação e muito orgulho, nas suas apresenta-
ções prestigiaram este clube e a nossa cultura. 

Uma placa de agradecimento foi oferecida a Tel-
mo Barbosa, pela confeção dos arcos; a Mimi 
Oliveira, pelas bonitas roupas; à voz bonita da 
Madrinha da Marcha; e por fim ao talentoso que 
com as suas marcações, dinamismo, e com a sua 
disponibilidade fez com que esta bonita marcha 
entrasse no coração de muita gente, um pequeno 

Homem mas um grade coração, Jerry Arruda. 
Não falte à próxima festa que será no dia 27 

de outubro, a festa do outono; lembrar tam-
bém que no dia 8 de dezembro temos a pre-
sença de um artista vindo de Portugal, josé 
Amaro, e os lugares estão limitados, não fal-
tem, marquem já senão será tarde demais, 
viva o orIeNtAl.
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o Rancho Folclórico Praias 
de Portugal organizou o 

seu segundo Festival Folclóri-
co sábado passado na sala da 
Missão de Santa Cruz com a 

participação do Rancho Folclórico Amigos 
do Minho de Toronto, o Rancho Folclórico 
campinos do ribatejo de montreal, o ran-
cho casa do minho de Newark, New jersey 
fundado a 4 de outubro de 1987.

Posso dizer que este Festival foi um sucesso 
total, casa cheia, foi sem dúvida o melhor cli-
ma que já vi dentro de agrupamentos folclóricos 
que existe na nossa comunidade. Noite minhota 

2º Festival Folclórico 
orgaNizado Pelos Praias de Portugal

FrANcIScA reIS
FotoS De HUmberto cAbrAl

colorida de amizade e alegria. A sala da missão 
de Santa Cruz foi a sede da identidade minhota, 
foi um prazer ver a emoção do público que sabe 
apreciar o repertório que os Ranchos Folclóricos 
ofereceram especialmente a escolinha dos mais 
pequeninos.

Todos nós sabemos que não é nada fácil man-
ter um rancho, é como manter uma grande famí-
lia, saber integrar as famílias juntas. Foi muito 
bom ver a amizade que existe entre estes quatro 
ranchos como se fosse uma grande família com 
diversão para todos até mesmo para os mais jo-
vens.

Todos os Ranchos Folclóricos da diáspora me-
recem e deviam ter um bom apoio do Governo 
Português, os Ranchos Folclóricos têm por fi-
nalidade fazer reviver as danças, os cantares, os 
usos e costumes da nossa terra natal e sobretudo 

uma identidade da nossa história preservando as 
nossas tradições em prol da nossa cultura.
O Rancho Folclórico Praias de Portugal está 

mais uma vez de parabéns, mais um evento mui-
to bem organizado e que enriqueceu a história 
da entidade portuguesa da nossa comunidade, é 

composto por António Moreira, Presidente; Car-
los Ribeiro e Gilda Marques, directores; Tiago 
Gonçalves, ensaiador.

O serão foi animado pelo conjunto Contacto, a 
ementa foi de cinco estrelas como já é costume 
do grande Chef José Fernandes e sua equipa ex-
cecional. Houve vários prémios e boa desposi-
ção de todos presentes.  
“Venha a 3ª edição do Festival Folclórico Praias 

de Portugal”.
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é o segundo ano consecu-
tivo que este grupo de 

amigos organizam este acon-
tecimento. Não é uma festa 
normal, como muitos pensam, 

mas é importante para informar todos sobre 
uma doença que está bem viva na nossa socie-
dade. Neste grupo que organizaram este evento 
podemos notar luís tavares belo e Diamantino 
Sousa, duas pessoas que foram membros im-

portantes do jornal A Voz de Portugal nos anos 
90 e 2000 e que hoje estão a organizar um even-
to muito importante para a nossa comunidade: 
informar sobre os diabetes, especialmente nas 
crianças.
O nome deste evento é: “De mãos dadas pelas 

crianças diabéticas”, foi no sábado dia 6 de outu-
bro na lindíssima sala da igreja Nossa Senhora de 
Fátima em Laval. Esta angariação de fundos foi 
muito informativa, educando as pessoas que têm 
os diabetes de tipo 1 ou 2 que não estão à porta da 

morte, mas sim é um início de uma nova vida mais 
cuidadosa. É também um mensagem clara que os 
diabetes não controlam a tua vida, tu controlas os 
diabetes, neste caso com a ajuda dos pais, avós e 
familiares como foi mencionado ao longo desta 
noite. Foi sem dúvida uma parte muito preenchida 
com testemunhos de médicos e pessoas que aju-
dam as crianças a viver com diabetes.
Para saber se seu filho tem diabetes é importante 

aNgarição bastaNte iNFormativa sobre
o diabete iNFaNtil e Não só...

SylVIo mArtINS estar atento a alguns sintomas que podem indicar a 
doença, como beber muita água, urinar várias ve-
zes ao dia, ficar rapidamente cansado ou ter dores 
de barriga e de cabeça frequentes, além de proble-
mas de comportamento, como irritabilidade e mau 
rendimento na escola. Neste caso, deve-se levar a 
criança ao pediatra para avaliar os sintomas e fazer 
os exames necessários de forma a diagnosticar o 
problema e iniciar o tratamento adequado, que pode 
ser feito com dieta, exercícios ou uso de medica-
mentos, para evitar consequências a longo prazo.

SINAIS De DIAbeteS tIPo 1
Este é o tipo de diabetes mais comum na criança e 

pode ser identificado por alguns sintomas. Marque 
os sintomas que seu filho apresenta: 

1. Vontade frequente para urinar, mesmo de noite
2. Sensação de sede excessiva
3. Fome em excesso
4. Perda de peso sem razão aparente
5. Cansaço frequente
6. Sonolência injustificável
7. Coceira em todo o corpo
8. Infecções frequentes, como infecção urinária
9. Irritabilidade e mudanças de humor repentinas

Nestes casos não é indicativo que a criança esteja 
fazendo uma alimentação errada, pois este tipo de 
diabetes surge devido a alterações genéticas, não 
hereditárias, que levam o pâncreas a produzir me-
nos insulina, dificultando o trabalho do organismo 
para reduzir os níveis de açúcar no sangue. Este 
tipo de diabetes pode-se desenvolver subitamente, 
com sintomas intensos, entretanto, muitos casos 
se desenvolvem aos poucos e de forma silenciosa, 
portanto, caso um ou mais destes sintomas surjam 
e sejam persistentes é importante agendar uma con-
sulta com o pediatra para uma melhor investigação. 

SINAIS De DIAbeteS tIPo 2
A diabetes do tipo 2 é mais comum em crianças 

que não fazem uma alimentação adequada e que 
por isso, normalmente, apresentam excesso de 
peso. Veja se a criança pode ser diabetes tipo 2 res-
pondendo ao seguinte questionário:

1. Aumento da sede
2. Boca constantemente seca
3. Vontade frequente para urinar
4. Cansaço frequente
5. Visão turva ou embaçada
6. Feridas que cicatrizam lentamente
7. Formigamento nos pés ou mãos
8. Infeções frequentes, como candidíase ou infe-

ção urinária.
Além disso, é possível que a criança apresente 

perda de peso leve e sem causa aparente e colo-
ração escura em regiões de dobras, como axilas e 
pescoço, conhecida como acantose nigricans.
No entanto, em muitos casos, este tipo de diabetes 

pode não causar qualquer sintoma, desenvolvendo-
-se silenciosamente. Assim, mesmo que a criança 
não apresente sintomas, mas esteja acima do peso 
é aconselhado consultar o pediatra para avaliar os 
níveis de açúcar no sangue e determinar o risco de 
desenvolver a doença. O diabetes tipo 2 desenvol-
ve-se aos poucos devido à falta de controle na ali-
mentação, com excesso de doces, massas, gorduras 
e frituras, além de sedentarismo e, por esse motivo, 
esta doença é mais comum nas crianças obesas.

A segunda parte do programa desta noite foi com 
boa música organizada pelo DJ Leandro. 
Quando os eventos se fazem por uma boa causa 

dá sempre bons resultados como foi neste evento, 
da recolha de fundos o Senhor Luís Tavares Belo 
vai entregar um cheque de 12 000$ dólares para 
a “Fondation Ressources pour les Enfants Diabéti-
ques”. Haja saúde a todas as pessoas que contribuí-
ram para a realização deste grande evento “ajudar a 
quem mais necessita é sempre bom”.
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O vício de álcool e drogas do meu 
filho me preocupou. Estava termi-
nando com a pequena vida que me 
restava. liguei para josé e ele me 
garantiu que se eu trouxesse a foto 
do meu filho e uma garrafa vazia de 
álcool, ele acabaria com todos os 
seus vícios. É incrível, mas é ver-
dade. Eu trouxe o que ele pediu e 
ele fez como prometido. Todos os 
vícios do meu filho se foram. 

salomão

apesar de ter as melhores terras eu 
havia perdido as minhas colheitas dos 
últimos 7 anos, apesar dos melho-
res materiais e dos conhecimentos de 
agronomia. foi uma perda enorme. de-
sesperado, marquei um encontro com 
josé. Ele quis me ver em pessoa e que 
trouxesse uma amostra do solo, com a 
qual ele descobriu uma feitiçaria enter-
rada na minha quinta. a prosperidade 
voltou, minha colheita foi grande e ven-

dida a bom preço. Estou agradecido a deus e a josé que 
também me mostrou a face do meu inimigo. Miguel 
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Eu não tenho vergonha de admitir que eu 
era a amante, porque sinto muito, muito por 
isso. Ele mentiu para mim e me disse que ele 
era solteiro, mas quando sua esposa desco-
briu ela fez magia negra sobre mim. Eu deixei 
aquele homem mentiroso, fui curado pela ma-
gia negra, tudo nas mãos de josé. Obrigado 
josé por me devolver minha vida. amanda

Este ramo de flores foi 
me oferecido pelo meu fi-
lho. Um filho que pensei 
ter perdido porque a mi-
nha nora odiava-me. Ela 
executou bruxaria para 
me fazer doente a ponto 
de ser hospitalizada. Eu 
estava doente e sozinha 
sem o meu filho. Na mi-
nha doença e solidão li 

sobre josé a sexta-feira santa e fui vê-lo. deixei 
os meus problemas nas suas mãos e agora na 
ação de graças  agradeço a josé. amelia

Minha sogra destruiu a nossa família, 
para além de vodoo, minha mãe que 
tem conhecimento sobre magia branca, 
viu os sintomas em nós recomendan-
do josé sábio. nesta foto nós estamos 
indo para a nossa segunda lua de mel 
para antioquia - colômbia. 

família guerreiro

Meu desejo é tocar o coração daqueles que 
lêem este depoimento, porque depois de 
todo o meu sofrimento só uma pessoa me 
ajudou depois de tantos que me roubaram. 
Eu encontrei a felicidade no escritório de 
josé. Eu recomendo o josé. 

Família Lopez



brasil reNde-se a bolsoNaro só
Nordeste leva Haddad à 2ª volta
jair Bolsonaro rasou a vitória na primeira 

volta nas eleições, e surfou uma onda de 
vitória que incluiu vários candidatos apoia-
dos pelo capitão com um discurso de extrema-
-direita que ganharam lugares de senador, de 
deputado ou na corrida a governador. 
Mas Fernando Haddad, do Partido dos Trabalha-

dores (PT), arrancou a custo a passagem à segunda 
volta, que se disputará a 28 de outubro. Haddad 
tinha 28% dos votos quando estavam apurados 
93% dos votos, e tinha ganho em todos os es-
tados do Nordeste — à exceção do Ceará, onde 
venceu Ciro Gomes, ex-governador do estado, 
que se apresentou nestas eleições como uma al-
ternativa de centro-esquerda ao PT. Já Bolsonaro 
tinha 47%. Bolsonaro ganhou no Norte, que era 
tradicionalmente dividido entre petistas e antipe-
tistas, no Centro-Oeste e no Sul e no Sudeste. Ao 
serem divulgados os primeiros resultados, o Rio 
de Janeiro, por exemplo, foi varrido pela vaga Bol-
sonaro. Em primeiro lugar para governador ficou 
Wilson Witzel, do Partido Social Cristão, um juiz 
conservador aliado de Bolsonaro, que na reta final 
da campanha ultrapassou Romário, o ex-jogador 
de futebol, e conseguiu ficar à frente do grande fa-
vorito (prevê-se que com um resultado de 42%), o 
ex-presidente da câmara Eduardo Paes, do DEM 
(direita, com 19,7%). Haverá uma segunda vol-
ta. Flávio Bolsonaro, um dos filhos do candidato 
a Presidente, que concorreu ao Senado, ficou em 
primeiro lugar no Rio de Janeiro — apesar de uma 
das palavras de ordem da manifestação contra Jair 
Bolsonaro, do movimento #Ele Não, no Rio de Ja-
neiro, a 29 de Setembro, ter sido “Ele não e o filho 
dele também não”. Em Minas Gerais, onde as son-
dagens foram dando à ex-Presidente Dilma Rou-
sseff uma vantagem confortável na eleição para 
o Senado — e onde o seu rival nas presidenciais 
de 2014, agora candidato a deputado federal, foi 
apupado quando foi votar —, a petista teve uma 
desagradável surpresa. Ficou em terceiro lugar, ul-
trapassada por dois candidatos bolsonaristas, e fica 
fora do Senado.  O actual governador petista de 
Minas Gerais, um dos três maiores colégios elei-
torais do Brasil, Fernando Pimentel, também ficou 
em terceiro lugar. Em primeiro, uma surpresa:
Romeu Zema, do partido Novo e que deu o seu 

apoio a Bolsonaro na segunda volta, com 41%, 
ultrapassando o favorito, António Anastasia, do 
Partido da Social Democracia Brasileira (PSBD). 
Nesta vaga antipetista, “outras forças de direita e 
de centro-direita, como o Partido Novo, o velho 
DEM e as siglas ligadas a grupos evangélicos, vão 
ocupar espaços até agora reservados à esquerda e 
ao centro-esquerda”, disse o analista José Fucs, 
do jornal Estado de São Paulo. A vaga direitista 
verificada com as primeiras contagens de votos e 
divulgação de sondagem à boca das urnas foi tão 
intensa que Fernando Haddad tentou acalmar os 
militantes ainda antes de começarem a ser revela-
dos os resultados das presidenciais, para assegurar 
que estava “confiante”. A última semana da cam-
panha foi de crescimento desta onda de Bolsonaro, 
de que as sondagens, praticamente diárias, foram 
dando testemunho, para grande inquietação da 
campanha de Fernando Haddad e do Partido dos 
Trabalhadores, que denunciou uma enorme ofen-
siva de fake news nas redes sociais contra a sua 
candidatura. As redes sociais não deram tréguas 
nem no dia das eleições. Encheram-se de vídeos 
de eleitores que carregaram nos botões das urnas 

electrónicas com revólveres, numa alusão à libera-
lização do porte de armas de fogo prometido por 
Jair Bolsonaro — e violando a lei, que não permi-
te sequer levar telemóvel para a cabine de voto. 
Espalharam-se rumores sobre fraudes nas urnas, a 
que os filhos do candidato Bolsonaro deram gás 
nas mesas de voto, incentivando os seus apoiantes 
a filmarem-se a votar — o que é um crime elei-
toral. Tudo isto criou um clima de nervosismo 

— ainda que as cidades estivessem em ritmo de 
fim-de-semana. Em São Paulo, as ruas estavam 
calmas, com o trânsito reduzido a um ritmo mui-
to mais pacífico do que o monstro continuamente 
voraz dos restantes dias, com a maioria das lojas 
fechadas. Num dia frio, com chuva, muitos sem 
abrigo deixavam-se estar pelo chão, embrulhados 
num cobertor, aquecendo-se sob um sol envergo-
nhado que espreitou pelo meio-dia. Quase 54% 
dos eleitores do estado escolheram Bolsonaro — 
em segundo ficou o ex-presidente da câmara Ha-
ddad, com 15%.
De DeDo No DIQUe
Fernando Haddad terá de ser agora a proverbial 

figura que tenta segurar a vaga da nova direita ra-
dical brasileira pondo o dedo na brecha do dique. 
Para isso, precisa de reunir o apoio dos que foram 
seus rivais na primeira volta — fazer uma espécie 
de coligação das forças democráticas. Ciro Gomes, 
Geraldo Alckmin, Marina Silva — a todos Haddad 
tentará estender a mão. Sabe-se que estará hoje 
com Lula da Silva, na sua cela, em Curitiba, no que 
é uma verdadeira reunião política — afinal, Lula 
é Haddad, como disse o lema da sua campanha. 
Lula é o peso que o ex-presidente da Câmara de 
São Paulo aceitou carregar — e ambos vão ava-
liar os resultados e decidir o caminho que toma-
rá nestas três semanas. O que foi sendo avançado 
como estratégia a seguir pelo PT para enfrentar a 
operação de difamação de Haddad empreendida 
pela candidatura de Bolsonaro é que a campanha 
petista vai investir no perfil do político de 55 anos 
enquanto homem de família, e na apresentação 
da sua religiosidade. Mas Gustavo Bebianno, um 
dos principais conselheiros de Bolsonaro e líder 
do Partido Social Liberal (PSL), que patrocina o 
candidato de extrema-direita, deixa a ameaça para 
a segunda volta. “É porrada. Se tiver um segundo 
turno, o confronto vai ser direto. Com o PT não tem 
conversa. Vamos com força, não vamos ter piedade 
com os erros e os males do PT”, prometeu, em de-
clarações ao Estado de São Paulo.
AS PromeSSAS...  SegUrANÇA
Direito de posse e porte de arma para todos os 

cidadãos; defender as vítimas de violência; mudar 
o código penal para que a legítima defesa seja, de 
facto, considerada; reduzir para 16 anos a idade 
para ser julgado como adulto; acabar com as saídas 
precárias; acabar com as audiências de custódia; 
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penas mais duras para condenados por violação, 
como a castração química voluntária em troca de 
uma redução de pena; as invasões de propriedades 
rurais e urbanas passam a ser consideradas como 
terrorismo.
eDUcAÇão e SAúDe
- Incluir no currículo escolar as disciplinas educa-

ção moral e cívica e a organização social e política 
brasileira, que eram ensinadas durante a ditadura 

militar; diminuir a percentagem de vagas para quo-
tas raciais; aumentar o número de escolas militares 
para que, em dois anos, haja uma em cada capital. 
Construir o maior colégio militar do país em São 
Paulo; adotar o ensino à distância, seja secundário 
ou universitário, com a presença em aulas práti-
cas e exames, para “ajudar a combater o marxis-
mo”; melhorar o saneamento básico como forma 
de combater mortalidade infantil e o número de 
bebés prematuros; incluir professores de educação 
física no programa de Saúde da Família para lutar 
contra o sedentarismo e a obesidade.
ecoNomIA e emPrego
Praticar o mercado livre, deixando para trás o co-

munismo e o socialismo; criar uma nova carteira 
de trabalho verde e amarela, em que o contrato in-
dividual prevaleça sobre a CLT (código geral do 
trabalho). Os novos trabalhadores poderão optar, 
de forma voluntária, por um vínculo baseado na 
nova carteira de trabalho ou na tradicional (azul). 
Além disso, defende uma outra versão da CLT 
para os trabalhadores rurais. “O homem do campo 
não pode parar no Carnaval, sábado, domingo e 
feriado. A planta ali vai estragar”; reduzir em 20% 
a dívida pública através de privatizações, conces-
sões e venda de propriedades imobiliárias; criar o 
Ministério da Economia; eliminar o défice público 
primário no primeiro ano de governo e transfor-
má-lo em superavit no segundo ano; privatizar a 
Petrobras “se não houver outra solução”; reduzir 
os impostos; é contra a taxa às grandes fortunas e 
heranças e contra novas tributações aos empresá-
rios; acabar com o Ministério das Cidades e “man-
dar o dinheiro diretamente para os municípios”.
PolítIcA e corrUPÇão
Cortar ministérios e nomear pelo menos cinco 

generais como ministros; libertar diretamente di-
nheiro público para prefeitos e governadores, sem 
intermediários.
PolítIcA exterNA
Dar prioridade às relações comerciais com paí-

ses como Israel, não como a Venezuela; manter o 
Brasil na ONU; revogar a lei de imigração e fazer 
campos de refugiados como forma de lidar com 
a migração de venezuelanos; mudar a embaixada 
brasileira em Israel de Telavive para Jerusalém, 
como fez Donald Trump. e fechar a embaixada da 
Autoridade Palestina no Brasil; sair do Acordo de 
Paris sobre o clima, como, também, fez Trump; 
juntar os ministérios da Agricultura e Ambiente.





681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

aGÊNCIaS DE VIaGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

ToNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CoNTaBIlISTa

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

tel.: 514.499.1624

DENTISTa

ElETrICIDaDE

aGÊNCIaS
fuNErárIaS

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

moNumENToS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

rENoVaçõES

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArVe

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

IGrEja

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

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

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

NoTárIoS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 St-urbain, Montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

ImporTaDorES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

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

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

Me. Malissa furtado
notária

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

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

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

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

tel.: 514.522.5175

SErVIçoS
fINaNCEIroS

jES rENoVaTIoNS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDUArDo DIAS

ImoBIlIárIo

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

rESTauraNTES

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

mErCEarIaS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

aNEDoTaS Da marIa roSa

cAÇA PAlAVrAS | SAlADAS

MoCASSiM
SALTo
MuLe
SAPATo
LoAFeR
GALoCHA
oxFoRD
CHiNeLo

BoTiNA
TêNiS
AGuLHA
eSCARPiN
BoTA
SANDALiA
CoTuRNo 

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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A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA
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1
2

suicÍdiO
estava um polícia a fazer uma investigação e diz, convic-
to: - Não há dúvida. este homem suicidou-se.
- Mas como é que é possível? então não foi o outro que 
o matou, com a metralhadora? - pergunta o colega, ad-
mirado.
- Foi. Mas quem o mandou fazer frente-a-frente a uma 
metralhadora com uma simples pistola?

vEiO uM ladrãO
um homem rindo às gargalhadas conta para o amigo:
- Hoje às 3 da manhã entrou um ladrão em casa!
o amigo diz:
- A sério?! Mas um ladrão entrou na tua casa e estás a 
rir? e o que é que ele levou?
e o homem responde:
- Levou porrada da minha mulher! Achou que era eu a 
chegar bêbado!

4
6

5

aDVINHaS
- O quE É, O quE É? 
cai EM PÉ E cOrrE dEitadO?
Resposta: a chuva.

- O quE É, O quE É? 
quEbra quandO sE fala?
Resposta: o segredo.

O quE É, O quE É? 
tEnhO cauda, Mas nãO sOu cãO. nãO tE-
nhO asas E sEi vOar. sE ME largaM, Eu nãO 
subO. saiO aO vEntO Para brincar.
Resposta: a pipa.

- O quE É O quE É? 
dá Muitas vOltas E nãO sai dO lugar?
Resposta: o relógio.

1 - O quE É, O quE É? 
O quE a arEia dissE Para O Mar?

2 -O quE É, O quE É? 
O quE É quE Está na POnta final dO fiM, 
nO inÍciO dO MEiO E nO MEiO dO cOMEÇO?

3 – O quE É, O quE É? 
É uM PássarO brasilEirO E sEu nOME dE 
trás Para frEntE É igual?

1 – Deixa de onda. 2 – A letra M. 3 – Arara.
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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

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 ajudar na cozinha 

do restaurant para a tarde. 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

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

ExPEriência EM cOzinha
POrtuguEsa E MEditErrânica, 

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

EmprEGoS

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

PrEcisa-sE dE sEnhOra 
quE POssa fazEr

liMPEza dE uMa casa 
 5:30PM-8:30-9:00. 
quE falE inglês 

Ou francês
1 à 3 vEzEs POr sEMana

514-791-7567
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 P j v E d
1-Man. city 20 8 6 2 0
2-chelsea 20 8 6 2 0
3-Liverpool 20 8 6 2 0
4-Arsenal 18 8 6 0 2
5-Tottenham 18 8 6 0 2
6-Bournemouth 16 8 5 1 2
7-Wolverhampton 15 8 4 3 1
8-Man. united 13 8 4 1 3
9-Watford 13 8 4 1 3
10-Leicester City 12 8 4 0 4
11-everton 12 8 3 3 2
12-Burnley 8 8 2 2 4
13-B&H Albion 8 8 2 2 4
14-Crystal Palace 7 8 2 1 5
15-West Ham 7 8 2 1 5
16-Southampton 5 8 1 2 5
17-Fulham 5 8 1 2 5
18-Huddersfield  3 8 0 3 5
19-Newcastle 2 8 0 2 6
20-Cardiff City 2 8 0 2 6

Inglaterra
PremIer league

CampEoNaToS EuropEuS - ClaSSIfICação

 P j v E d
1-juventus 24 8 8 0 0
2-napoli 18 8 6 0 2
3-internazionale 16 8 5 1 2
4-Lazio 15 8 5 0 3
5-Sampdoria 14 8 4 2 2
6-Roma 14 8 4 2 2
7-Fiorentina 13 8 4 1 3
8-Parma 13 8 4 1 3
9-Sassuolo 13 8 4 1 3
10-Milan 12 7 3 3 1
11-Torino 12 8 3 3 2
12-Genoa 12 7 4 0 3
13-Cagliari 9 8 2 3 3
14-SPAL 2013 9 8 3 0 5
15-udinese 8 8 2 2 4
16-Bologna 7 8 2 1 5
17-Atalanta 6 8 1 3 4
18-empoli 5 8 1 2 5
19-Frosinone 1 8 0 1 7
20-Chievo -1 8 0 2 6

 P j v E d
1-Paris sg 27 9 9 0 0
2-lille 19 9 6 1 2
3-Marseille 16 9 5 1 3
4-Montpellier 16 9 4 4 1
5-Saint-étienne 15 9 4 3 2
6-Lyon 14 9 4 2 3
7-Bordeaux 14 9 4 2 3
8-Toulouse 13 9 3 4 2
9-Strasbourg 12 9 3 3 3
10-Angers 11 9 3 2 4
11-Rennes 11 9 3 2 4
12-Nice 11 9 3 2 4
13-Amiens 10 9 3 1 5
14-Nimes 10 9 2 4 3
15-Caen 10 9 2 4 3
16-Dijon 10 9 3 1 5
17-Stade de Reims 10 9 2 4 3
18-Monaco 6 9 1 3 5
19-Nantes 6 9 1 3 5
20-Guingamp 5 9 1 2 6

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-Palmeiras 56 28 16 8 4
2-internacional 53 28 15 8 5
3-Flamengo 52 28 15 7 6
4-São Paulo 52 28 14 10 4
5-Grêmio 51 28 14 9 5
6-At. Mineiro 45 28 13 6 9
7-Santos 39 28 10 9 9
8-Fluminense 37 28 10 7 11
9-Cruzeiro 37 27 9 10 8
10-At. Paranaense 36 28 10 6 12
11-Corinthians 35 28 9 8 11
12-Botafogo 33 27 8 9 10
13-Am. Mineiro 32 28 8 8 12
14-Bahia 31 28 7 10 11
15-Chapecoense 31 28 7 10 11
16-Ceará 30 27 7 9 11
17-Vasco 30 27 7 9 11
18-Vitória 29 28 8 5 15
19-Sport 27 28 7 6 15
20-Paraná 17 28 3 8 17

BraSIl
SerIe a

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

eSPanha
lIga Santander

cristiaNo roNaldo
Nomeado Para a
bola de ouro

cristiano ronaldo está nomeado para a 
bola de ouro, prémio referente ao me-

lhor jogador do mundo atribuído pela France 
Football.
A revista francesa tem estado a divulgar os no-

mes dos candidatos e o avançado português, que 
venceu as duas últimas edições, é um dos nomes 
presentes. 
Também Luka Modric, vencedor do Prémio 

«The Best» está incluído na lista.

lista de nomeados: Ivan Rakitic (Barcelona), 
Sergio Ramos (Real Madrid), Mo Salah (Egip-
to), Luis Suárez (Barcelona), Raphael Varane 
(Real Madrid), Messi (Barcelona), Modric (Real 
Madrid), Neymar (PSG), Jan Oblak (Atlético 
de Madrid), Paul Pogba (Manchester United), 
Lloris (Tottenham), Mario Mandzukic (Juven-
tus), Sadio Mané (Liverpool), Marcelo (Real 
Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Sergio Aguero 
(Manchester City), Alisson (Liverpool), Gare-
th Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real 
Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), 
Roberto Firmino (Liverpool), Edinson Cavani 
(PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Cris-
tiano Ronaldo (Juventus), Diego Godín (Atléti-
co de Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de 
Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Isco (Real Ma-
drid), Harry Kane (Tottenham) e N’Golo Kanté 
(Chelsea).

lewis HamiltoN veNce No jaPão 
e está mais Perto do título muNdial!

lewis Hamilton e a merce-
des conheceram um fim de 

semana de sonho, vencendo e 
aumentando a sua vantagem 
no campeonato de pilotos da 
Fórmula 1 com uma vitória 

em Suzuka no GP do Japão, cortando cada vez 
mais as esperanças ao título a Sebastian Vet-
tel. Hamilton terminou um fim de semana do-
minante com uma vitória tranquila liderando 
juntamente com o seu companheiro da mer-
cedes, Valtteri bottas, para terminarem com 
mais uma dobradinha. esta marcou a quarta 
vitória consecutiva de Hamilton e a sexta nas 
últimas sete etapas. lewis Hamilton somou 
pontos e alargou a sua vantagem sobre Sebas-
tien Vettel para 67 pontos, enquanto o piloto da 
Ferrari depois de ter batido com max Versta-
ppen terminou a corrida em sexto lugar. 
Vettel subiu da oitava para a quinta posição na 

primeira volta, ultrapassando os dois Toro Rosso 
e Romain Grosjean, e subiu para quarto quando 
Verstappen forçou Kimi Raikkonen a abrir a traje-
tória na chicane. Verstappen recebeu uma punição 
de cinco segundos por aquele incidente, e ficou 
sob pressão de Vettel depois de umas curtas vol-
tas em que o carro de segurança veio à pista para 
se poderem limpar os detritos que foram deixados 
por um contacto entre Kevin Magnussen e Char-
les Leclerc. Vettel encostou-se a Verstappen na 
relargada na Curva ‘Spoon’, resultando um con-
tacto entre os dois pilotos. Vetel foi à gravilha e 
reentrou na corrida no fim do pelotão, enquanto 
Verstappen manteve a terceira posição. Os co-
missários investigaram o acidente mas decidiram 
que nenhuma punição era necessária. Verstappen 
segurou então a terceira posição e usou os seus 
pneus macios após a paragem nas boxes para che-
gar até cerca de Valtteri Bottas, que conseguiu re-
construir uma vantagem de dois segundos o que 
lhe permitiu arrancar uma segunda dobradinha 
em apenas sete dias para a Mercedes. Verstappen 
terminou no pódio pelo terceiro ano consecutivo 
no Japão, enquanto o seu companheiro na Red 
Bull, Daniel Ricciardo, conseguiu escalar o pe-
lotão rapidamente para terminar em quarto de-
pois de partir de 15º ,sendo eleito o piloto do dia 

na corrida. Raikkonen, tendo quase sido atirado 
para fora da pista por Verstappen, acabou atrás 
de Ricciardo após as entradas dos pit-stops ter-
minando em quinto lugar a mais de meio minuto 
atrás de Ricciardo, e muito, mas muito à frente 
de seu companheiro da Ferrari, Sebastian Vettel. 
As aspirações de Vettel pelo título estão cada vez 
mais difíceis, pois caso a vantagem passe de 67 
pontos para 75 na próxima etapa em Austin nos 
USA, Lewis Hamilton será coroado CAMPEÃO 
MUNDIAL DE PILOTOS 2018 . 
Romain Grosjean liderou a batalha de um grupo 

intermediário no pelotão , repetindo a proeza feita 

nas classificativas de sábado, ajustando uma be-
líssima luta contra Sergio Perez e Leclerc quando 
ele saiu dos Pits: “não sei o que se passou, depois 
do carro de segurança virtual ter sido acionado, 
eu tinha uma vantagem de 2,4s sobre Pérez, eu 
até cheguei a pensar ter bem feito o meu traba-
lho!”, dizia Grosjean. Entretanto Perez conseguiu 
encontrar um espaço por fora do seu rival na chi-
cane para subir para sétimo com a Force India. No 
final da corrida Alonso criticou a McLaren dizen-
do “eficiência aerodinâmica é o o que nos falta”. 
O dia de Leclerc terminou mais cedo quando algo 
de  anormal se passou no seu monolugar sendo 
obrigado a encostar e a regressar para as boxes a 
pé. Nico Hulkenberg e Magnussen abandonaram 
também, tendo este último sido vítima do acidente 
com Leclerc que o deixou com um furo no pneu. 
Próximo encontro a 21 de outubro no Circuito das 
Américas, em Austin nos Estados Unidos.
reSUltADoS FINAIS: 
1-Lewis Hamilton (Mercedes)
2-Valtteri Bottas (Mercedes)
3-Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer)
4-Daniel Ricciardo (Red Bull/TAG Heuer)
5-Kimi Räikkönen (Ferrari)

HélDer DIAS



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

  P J V E D GM GS

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

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Tondela 1-1 Nacional

Santa Clara 1-0 Chaves
Feirense 0-0 Belenenses
V. Setúbal 3-0 Moreirense
Marítimo 1-3 V. Guimarães

Braga 1-1 Rio Ave
Boavista 1-0 Desp. Aves

Benfica 1-0 FC Porto
Portimonense 4-2 Sporting

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-atlanta united fc 32 66
2-NY Red Bulls 32 65
3-New York City FC 32 53
4-Philadelphia union 31 49
5-Columbus Crew 31 47
6-impact Montréal  32 43
7-DC united 30 41
8-Ne Revolution 31 35
9-Toronto FC 31 33
10-Chicago Fire 33 32
11-orlando City 29 25

gruPO WEst
 j P
1-fc dallas 31 57
2-Sporting KC 31 53
3-Los Angeles FC 31 53
4-Portland Timbers 32 51
5-Seattle Sounders 31 50
6-Real Salt Lake 32 46
7-LA Galaxy 32 45
8-Vancouver Whitecaps 30 40
9-Houston Dynamo 30 35
10-Minnesota united 30 33
11-Colorado Rapids 32 25
12-SJ earthquakes 32 20

8ª joRnADA
26/10 Nacional 14:00 Portimonense
  V. Guimarães 16:15 Braga
27/10 Desp. Aves 10:30 Santa Clara
  Rio Ave 13:00 Chaves
  Belenenses 15:30 Benfica
28/10 Moreirense 10:00 Marítimo 
  Tondela 10:00 V. Setúbal
  FC Porto 12:30 Feirense
  Sporting 15:00 Boavista

REsUlTADos
Cova da Piedade 0-0 Benfica B

Mafra 1-1 FC Famalicão
Paços Ferreira 1-0 Farense

Sp. Covilhã 0-0 Penafiel
Académica 2-7 estoril Praia

FC Porto B 0-1 Arouca
Leixões 1-1 uD oliveirense
Varzim 1-2 V. Guimarães B

Braga B 2-0 Ac. Viseu

7ª joRnADA
14/10 estoril Praia 6:15 Varzim
27/10 FC Famalicão 6:00 FC Porto B
  Ac. Viseu 10:00 Leixões
  Farense 10:00 Cova da Piedade
  Benfica B 13:00 Sp. Covilhã
28/10 uD oliveirense 6:15 Braga B
  Arouca 10:00 Mafra
  V. Guimarães B 13:00 P. Ferreira
29/10 Penafiel 15:15 Académica
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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 DaS NaçõES
liga a
grupo 1
  J P
1-França 2 4
2-Alemanha 1 1
3-Holanda 1 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

próxImoS joGoS a parTIr
Do	11	De	ouTuBRo	De	2018

lIgA: A ANálISe DA 7.ª jorNADA

lideraNça vermelHa e braNca
liderança vermelha e branca na 7.ª jorna-

da da liga, embora com o encarnado do 
Benfica mais forte do que o do Sp. Braga. Os 
minhotos podiam ter assistido ao clássico de 
cadeirinha, mas empataram a uma bola na 
receção ao Rio Ave e ficaram a olhar para o 
duelo na Luz a rezar para que nenhuma das 
equipas vencesse e continuarem sozinhos na 
cimo da classificação.

O Benfica não quis fazer a vontade aos guer-
reiros e derrotou o FC Porto, com um golo de 
Seferovic. Os encarnados apanharam assim 
o Sp. Braga no topo da tabela e descolaram-
-se do rival do Norte, num clássico que não 
vai deixar saudades para os adeptos de am-
bas as equipas. Pouco depois, em Portimão, 
Nakajima foi dono e senhor do jogo e deu 
um festival de bom futebol na vitória do Por-
timonense com o Sporting, por 4-2. Depois 
de ter perdido em Braga, os leões voltaram 
a vacilar longe de Alvalade e já estão a quatro 
pontos da liderança e atrás do Rio Ave, que tem 
sido uma das sensações da temporada.
Por falar em sensações, o Santa Clara continua 

a querer mostrar serviço neste regresso à I Liga 
e somou a segunda vitória consecutiva, frente ao 
Desp. Chaves, nos Açores (1-0).
Na Madeira, o Vitória de Guimarães venceu o 

Marítimo por 3-1 e alcançou o conjunto insular 
na tabela classificativa, com 10 pontos. 
Atrás segue o Feirense, que depois de um bom 

início de época somou o 5.º jogo consecutivo 
sem ganhar depois de empatar na receção ao Be-

lenenses (0-0), num confronto entre as duas 
equipas menos concretizadoras do campeo-
nato. No Bonfim, Hildeberto fez um hat-trick 
e deu boleia ao Vitória de Setúbal na vitó-
ria folgada sobre o Moreirense, por 3-0. Os 
sadinos alcançaram assim a segunda vitória 
nesta edição da Liga. O Desp. Aves continua 
afundado na tabela classificativa depois de 
perder na deslocação ao Bessa, ante o Boa-
vista, por 1-0, num jogo que marcou a estreia 
do menino Gonçalo Cardoso pelos axadreza-
dos aos 17 anos, ele que é «um caso sério». 

Ainda no fundo da tabela, Tondela e Nacional 
anularam-se (1-1) no João Cardoso e fecham a 
ronda a fazer companhia ao emblema avense na 
zona de descida.

Holanda 13/10|14:45 Alemanha
França 16/10|14:45 Alemanha
Holanda 16/11|14:45 França

Alemanha 19/11|14:45 Holanda

Bélgica 12/10|14:45 Suíça
islândia 15/10|14:45 Suíça

Bélgica 15/11|14:45 islândia
Suíça 18/11|14:45 Bélgica

eslováquia 13/10| 9:00 Rep. Checa
ucrânia 16/10|14:45 Rep. Checa
eslováquia 16/11|14:45 ucrânia

Rep. Checa 19/11|14:45 eslováquia

Rússia 11/10|14:45 Suécia
Rússia 14/10|12:00 Turquia
Turquia 17/11|12:00 Suécia
Suécia 20/11|14:45 Rússia

Polónia 11/10|14:45 Portugal
Polónia 14/10|14:45 itália
itália 17/11|14:45 Portugal

Portugal 20/11|14:45 Polónia

Croácia 12/10|14:45 inglaterra
espanha 15/10|14:45 inglaterra
Croácia 15/11|14:45 espanha
inglaterra 18/11| 9:00 Croácia

áustria 12/11|14:45 irl. do Norte
Bósnia e H. 15/11|14:45 irl. do Norte

áustria 15/11|14:45 Bósnia e H.
irl. do Norte 18/11|12:00 áustria

Rep. da irlanda 13/10|14:45 Dinamarca
Rep. da irlanda 16/10|14:45 P. de Gales

P. de Gales 15/11|14:45 Dinamarca
Dinamarca 18/11|14:45 Rep. da irlanda

israel 11/10|14:45 escócia
israel 14/10|14:45 Albânia

Albânia 17/11|14:45 escócia
escócia 20/11|14:45 israel

Grécia 12/10|14:45 Hungria
estónia 12/10|14:45 Finlândia
Finlândia 15/10|14:45 Grécia
estónia 15/10|14:45 Hungria

Letónia 13/10|12:00 Cazaquistão
Geórgia 13/10|12:00 Andorra

Cazaquistão 16/10|10:00 Andorra
Letónia 16/10|14:45 Geórgia

Bielorrússia12/10|14:45 Luxemburgo
Moldávia12/10|14:45 S. Marino

Luxemburgo 15/10|14:45 S. Marino
Bielorrússia 15/10|14:45 Moldávia

Noruega 13/10|12:00 eslovénia
Bulgária 13/10 | 14:45 Chipre
eslovénia 16/10 | 14:45Chipre
Noruega 16/10 | 14:45Bulgária

Montenegro 11/10|14:45 Sérvia
Lituânia 11/10|14:45 Roménia
Roménia 14/10| 9:00 Sérvia

Lituânia 14/10|14:45 Montenegro

ilhas Faroé 11/10|14:45 Azerbaijão
Kosovo 11/10|14:45 Malta

ilhas Faroé 14/10|12:00 Kosovo
Azerbaijão 14/10|12:00 Malta

Arménia 13/10|12:00 Gibraltar
Macedónia 13/10|14:45 Liechtenstein
Arménia 16/10|12:00 Macedónia

Gibraltar 16/10|14:45 Liechtenstein




