grelhados sobre carvão

grElhadOs sObrE carvãO

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

ANnéeS 58 | éDItion #24 | mercredi, le 10 octobre 2018

514-389-0606

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

2º Festival
Folclórico

a embaixadora dos

Estados Unidos nas Nações Unidas, demitiu-se

10

Brasil rende-se
a Bolsonaro

N

ikki Haley, a embaixadora dos
Estados Unidos nas Nações
Unidas, demitiu-se inesperadamente. Donald Trump tweetou esta
manhã que faria um “grande anúncio com a grande amiga embaixadora 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 administração em qualquer outro papel,
afirmando que “pode escolher” o
novo cargo.

Nikki Haley era a representante dos
Estados Unidos na ONU desde janeiro de 2017, tendo sido nomeada logo
depois da tomada de posse do presidente norte-americano. Segundo a
Fox News, os dois já tinham discutido a saída da embaixadora na semana
passada, quando esta visitou o presidente norte-americano na Casa Branca, e Haley já tinha expressado há seis
meses a vontade de deixar o cargo.
Agora, terminando com as especulações, Nikki Haley sublinhou que
não tenciona candidatar-se à presidência 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 destaque na administração do atual presidente dos Estados Unidos ao vincar
os objetivos do executivo no que diz
respeito ao Irão ou à Coreia do Norte. O anúncio da demissão surge após
Haley ter sido presidente temporária 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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Câmbio do dólar canadiano
9 de outubro de 2018
1 euro = cad 1,497990

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

Embaixada de Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

T.: 613.729.0883
T.: 514.499.0359

Associação dos Pais
T.: 514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá
T.: 514.983-7837
ASS. nossa senhora de fátima	
T.: 450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
T.: 514.844.2269
Ass. Portuguesa do Esp. Santo
T.: 514.251.9791
Ass. Portuguesa de Lasalle
T.: 514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse T.: 450.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
T.: 514.388.4129
Centro do Divino Espírito Santo
T.: 514.353.1550
CÍrculo de Rabo de Peixe
T.: 514.843.8982
comunidade angolana de mtl	
T.: 514.619.5932
Clube Oriental de Montreal
T.: 514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
T.: 514.844.1406
Divino Esp. Santo de West-island	T.: 450.424.1534
festival Portugal em mtl	
T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes	
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

escolas

Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

Filarmónicas

Divino Espírito Santo
portuguesa de montreal

igrejas

Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

URGENTE – COMUNICADO
A
Direção da comunidade angolana de
Montreal vem por este meio convidar todos amigos, membros e associados a participarem do evento que terá lugar no sábado, 13
de Outubro de 2018, no salão nobre de receção Châteaubriand.
Situado no 4450 rua St-Hubert, Montreal,
Qc, H2J 2W9, métro Mont-Royal, a partir das
16h00, na presença do Embaixador Extraordi-

Festa de agradecimento na Associação
Portuguesa do Espírito Santo, Hochelaga

comiga e pessoas com boa fé e que ajudaram
de uma certa maneira o bom desenvolvimento da grande festa. Quero dar os parabéns a
rganizou-se na Associa- direção da associação pela boa disposição e
ção Portuguesa do Espí- amabilidade. DJ Entre Nós fez um lindo bairito Santo em Hochelaga um larico durante esta linda noite.
jantar agradecendo todas as
pessoas que ajudaram na festa de Nossa Senhora dos Milagres com boa
joão arruda

O

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045
T.: 514.252.5233
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1406

ADDRESSE | ENDEREÇO
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc.,Ca., H2W 1Z4
Tel.: 514 284.1813 ou CEL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com
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nário Plenipotenciário da República de Angola,
Edgar Martins, que tem como objetivo manter a
comunidade informada através de notícias provenientes 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

Medium Africano
Todos os problemas têm uma solução,
todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver problemas como: amor, infidelidade, negócio, depressão, justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.
curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

Sr. Cheik Oumar
438-221-3607
consulta à distância resultados rápidos e garantidos

A
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importância da

Natureza

jorge correia

V

enho
sucessivamente
alertando o amigo leitor, de uma forma insistente,
para o impacto que as nossas
decisões, opiniões e ações implicam sobre o que nos rodeia no campo sociopolítico.
Os resultados do egoísmo coletivo na procura de satisfazer as nossas pretensões a qualquer
custo, independentemente das consequências sobre outros, agrava-se de dia para dia. É muito
provável que minorias, esquecidas ou desprezadas, desvalorizadas e esmagadas, reduzidas à insignificância 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 harmonia é questionável, pois passar do favorecimento 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 Natureza, ou ambiente, sofre também o impacto da
nossa existência. Vários alertas são dados, em
resumo, que as metas de emissão de gases de estufa devem ser mais ambiciosas de tal forma que
se prevê alterações profundas na sociedade para
conseguir essas mesmas metas ambiciosas, nomeadamente chegar a um balanço zero na emissão 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

Agenda comunitária

Festa

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 agrícola. 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 derivadas de opiniões desajustadas e sem fundamento, não é difícil verificarmos as alterações por
nós mesmos. O imediatismo a que a Humanidade 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 educação, 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 cuidada administração das necessidades das partes
implicadas, colocando os recursos, o sistema
económico e financeiro a serviço desta transformação 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 complexa que não as considera como seres humanos.

da sopa da pedra

O Rancho Campinos do Ribatejo organiza no domingo dia 11 de novembro às 12h no Sport Montreal e Benfica situado no 100 rua Bernard O., um
jantar Sopa da Pedra.
Para mais informações e reservas: Nathalie Marques e Paulo Santos: 514-217-8343 ou Carlos Fernandes: 514-821-8935 ou Claúdia Tavares: 514493-1342 ou Clarisse Carpinteiro: 514-619-2527.

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, caldo 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 Pimentel. Reservar com José Costa: 514-812-7617.

Cozido

à

Portuguesa

A Associação Portuguesa do Canadá organiza um almoço no domingo, dia 21 de outubro pelas 13h. O Almoço 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.

São Martinho,
Lembranças do Ribatejo

O Rancho Lembranças do Ribatejo organiza a festa
tradicional de São Martinho. Haverá uma ementa tradicional 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.

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
Seu

VINHO

*

*

Seu

à partir

$3.00

*

750 ml

*voyez détail et concept en magasin

CABERNET SA
UVIGNON - MERL
O T - MUSCA
T
SAUVIGNON
MERLO
MUSCAT
ALICANTE - PINO
T NOIR - ZINF
ANDELPINOT
ZINFANDELCHARDONN
AY- PINO
T GRIGIO - RIESLING
CHARDONNA
PINOT

Professionel Expert Sommelier en magasin

42 ANS

PLACE DU VIN IMPORT

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533
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O Mestre Dos Mestres
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

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

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

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

J

esus Cristo nasceu num
estábulo, não frequentou
uma universidade, era carpinteiro de profissão, não
se afastou mais do que trezentos quilómetros do lugar
onde nasceu, não tinha uma equipa de marketing, não possuía exércitos, não controlava 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 escolha foi estranha, pois as características das suas
personalidades não eram recomendáveis. Eram
tensos, irritáveis, impulsivos, inseguros, exclusivistas, 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 personalidade 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 problemas, constrangimentos e deceções. Mas ele não
estava preocupado com resultados imediatos. Figurativamente falando, não usou madeira para se
aquecer, pois sabia que um dia ela se esgotaria
e o frio regressaria. Usou sementes. Plantou sementes na tolerância, do perdão, da serenidade e
do amor no coração psíquico desses jovens. Um
dia, ele morreu da forma mais inumana possível.

Os

Parecia que o seu sonho acabara. Mas as sementes germinaram nos seus espíritos, cresceram no
calor das dificuldades, foram irrigadas com lágrimas e, por fim, eles foram transformados na
mais fina casta de pensadores. O resultado? Obteve uma grande floresta. Nunca mais lhe faltou
madeira para se aquecer. Hoje, mais de dois mil
milhões de pessoas pertencentes a inúmeras religiões seguem-no.
E o resto da humanidade que não o segue admira-o profundamente. Muitas das suas ideias permeiam 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, fazer das pequenas coisas momentos inigualáveis,
libertar a criatividade, liderar os pensamentos,
governar as emoções, proteger a memória, dialogar, 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.

coninhas que escondem...
Ricardo
Araújo Pereira

A

h! 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 cidadãos inocentes de imagens que chocam, canções 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 palavra era um bocadinho desagradável. Depois
aSTróloGo – GraNDE mÉDIum VIDENTE

profESSor aIDara

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

514-374-2395
falo Português

vieram pelo Balthus, mas eu não falei – porque
realmente havia uma sexualização extremamente nociva. Depois vieram pelo ‘Hilas e as
Ninfas’, mas eu não falei – porque a curadora,
coitada, até tinha boas intenções. Quando vieram 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 Robert Mapplethorpe em Serralves inclui fotografias de, digamos, pilas.
E de pessoas que têm coisas enfiadas no, por
assim dizer, rabo. Numa primeira fase, a Fundação 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 parecido com uma coisa que vi há dias no YouPorn,
mas esteticamente mais sofisticado e interessante.”
É o choque natural de quem contacta com experiências artísticas.
O mais surpreendente neste caso talvez seja o
seguinte: um museu português recebe uma exposição de um artista homossexual com imagens sexualmente explícitas, o que excita pruridozinhos 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.
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Convívio

da

Marcha

do

Oriental

Telmo barbosa
tbarbosa@avozdeportugal.com

N

o início do evento o
Oriental apresentou o
jantar, constituído por entrada 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 música 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 apresentações prestigiaram este clube e a nossa cultura.

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 divirtase 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

Uma placa de agradecimento foi oferecida a Telmo 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

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

Homem mas um grade coração, Jerry Arruda.
Não falte à próxima festa que será no dia 27
de outubro, a festa do Outono; lembrar também que no dia 8 de dezembro temos a presença de um artista vindo de Portugal, José
Amaro, e os lugares estão limitados, não faltem, marquem já senão será tarde demais,
viva o ORIENTAL.

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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2º Festival Folclórico
organizado pelos Praias

de

Portugal

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
Rancho Folclórico Praias apreciar o repertório que os Ranchos Folclóricos
de Portugal organizou o ofereceram especialmente a escolinha dos mais
seu segundo Festival Folclóri- pequeninos.
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 Rancho Casa do Minho de Newark, New Jersey
fundado a 4 de Outubro de 1987.
Francisca reis
fotos de humberto cabral

O

Todos nós sabemos que não é nada fácil manter um rancho, é como manter uma grande família, 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 jovens.

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 muito bem organizado e que enriqueceu a história
da entidade portuguesa da nossa comunidade, é

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

composto por António Moreira, Presidente; Carlos Ribeiro e Gilda Marques, directores; Tiago
Gonçalves, ensaiador.
Todos os Ranchos Folclóricos da diáspora merecem e deviam ter um bom apoio do Governo
Português, os Ranchos Folclóricos têm por finalidade fazer reviver as danças, os cantares, os
usos e costumes da nossa terra natal e sobretudo

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 excecional. Houve vários prémios e boa desposição de todos presentes.
“Venha a 3ª edição do Festival Folclórico Praias
de Portugal”.
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Angarição

bastante informativa sobre
o diabete infantil e não só...
sylvio martins

É

o segundo ano consecutivo que este grupo de
amigos organizam este acontecimento. Não é uma festa
normal, como muitos pensam,
mas é importante para informar todos sobre
uma doença que está bem viva na nossa sociedade. Neste grupo que organizaram este evento
podemos notar Luís Tavares Belo e Diamantino
Sousa, duas pessoas que foram membros im-

estar atento a alguns sintomas que podem indicar a
doença, como beber muita água, urinar várias vezes ao dia, ficar rapidamente cansado ou ter dores
de barriga e de cabeça frequentes, além de problemas 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 medicamentos, 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

portantes do jornal A Voz de Portugal nos anos
90 e 2000 e que hoje estão a organizar um evento 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 outubro 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

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 menos 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
morte, mas sim é um início de uma nova vida mais e sejam persistentes é importante agendar uma concuidadosa. É também um mensagem clara que os sulta com o pediatra para uma melhor investigação.
diabetes não controlam a tua vida, tu controlas os
diabetes, neste caso com a ajuda dos pais, avós e Sinais de diabetes tipo 2
familiares como foi mencionado ao longo desta A diabetes do tipo 2 é mais comum em crianças
noite. Foi sem dúvida uma parte muito preenchida que não fazem uma alimentação adequada e que
com testemunhos de médicos e pessoas que aju- por isso, normalmente, apresentam excesso de
dam as crianças a viver com diabetes.
peso. Veja se a criança pode ser diabetes tipo 2 resPara saber se seu filho tem diabetes é importante 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 infeção urinária.
Além disso, é possível que a criança apresente
perda de peso leve e sem causa aparente e coloração 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 desenvolve-se aos poucos devido à falta de controle na alimentação, 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 Diabétiques”. Haja saúde a todas as pessoas que contribuíram para a realização deste grande evento “ajudar a
quem mais necessita é sempre bom”.
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Apesar de ter as melhores terras eu
havia perdido as minhas colheitas dos
últimos 7 anos, apesar dos melhores materiais e dos conhecimentos de
agronomia. Foi uma perda enorme. Desesperado, 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 enterrada na minha quinta. A prosperidade
voltou, minha colheita foi grande e vendida a bom preço. Estou agradecido a Deus e a José que
também me mostrou a face do meu inimigo. Miguel

O vício de álcool e drogas do meu
filho me preocupou. Estava terminando 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 verdade. Eu trouxe o que ele pediu e
ele fez como prometido. Todos os
vícios do meu filho se foram.
Salomão
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Minha sogra destruiu a nossa família,
para além de vodoo, minha mãe que
tem conhecimento sobre magia branca,
viu os sintomas em nós recomendando José sábio. Nesta foto nós estamos
indo para a nossa segunda lua de mel
para Antioquia - Colômbia.
Família Guerreiro
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 descobriu ela fez magia negra sobre mim. Eu deixei
aquele homem mentiroso, fui curado pela magia negra, tudo nas mãos de José. Obrigado
José por me devolver minha vida. Amanda
Este ramo de flores foi
me oferecido pelo meu filho. Um filho que pensei
ter perdido porque a minha 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 minha 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

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
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Brasil rende-se a Bolsonaro só
Nordeste leva Haddad à 2ª Volta

J

air Bolsonaro rasou a vitória na primeira
volta nas eleições, e surfou uma onda de
vitória que incluiu vários candidatos apoiados 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 Trabalhadores (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 estados do Nordeste — à exceção do Ceará, onde
venceu Ciro Gomes, ex-governador do estado,
que se apresentou nestas eleições como uma alternativa de centro-esquerda ao PT. Já Bolsonaro
tinha 47%. Bolsonaro ganhou no Norte, que era
tradicionalmente dividido entre petistas e antipetistas, 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 Bolsonaro. 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 favorito (prevê-se que com um resultado de 42%), o
ex-presidente da câmara Eduardo Paes, do DEM
(direita, com 19,7%). Haverá uma segunda volta. 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 Janeiro, a 29 de Setembro, ter sido “Ele não e o filho
dele também não”. Em Minas Gerais, onde as sondagens foram dando à ex-Presidente Dilma Rousseff 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, ultrapassada por dois candidatos bolsonaristas, e fica
fora do Senado. O actual governador petista de
Minas Gerais, um dos três maiores colégios eleitorais 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 revelados os resultados das presidenciais, para assegurar
que estava “confiante”. A última semana da campanha 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 ofensiva 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 liberalização do porte de armas de fogo prometido por
Jair Bolsonaro — e violando a lei, que não permite 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 eleitoral. Tudo isto criou um clima de nervosismo

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

— 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 muito 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 envergonhado que espreitou pelo meio-dia. Quase 54%
dos eleitores do estado escolheram Bolsonaro —
em segundo ficou o ex-presidente da câmara Haddad, com 15%.
De dedo no dique
Fernando Haddad terá de ser agora a proverbial
figura que tenta segurar a vaga da nova direita radical 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 avaliar os resultados e decidir o caminho que tomará 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 declarações 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;

militar; diminuir a percentagem de vagas para quotas 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 práticas e exames, para “ajudar a combater o marxismo”; 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 comunismo e o socialismo; criar uma nova carteira
de trabalho verde e amarela, em que o contrato individual 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, concessões e venda de propriedades imobiliárias; criar o
Ministério da Economia; eliminar o défice público
primário no primeiro ano de governo e transformá-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 empresários; acabar com o Ministério das Cidades e “mandar o dinheiro diretamente para os municípios”.
Política e Corrupção
Cortar ministérios e nomear pelo menos cinco
generais como ministros; libertar diretamente dinheiro público para prefeitos e governadores, sem
intermediários.
Política Externa
Dar prioridade às relações comerciais com países 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.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

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

MERCEARIAS

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

514-898-2078

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

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

restaurantes

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | saladas

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

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

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

rlA RÉNOVATION

www.acaixa.ca

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

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

Suicídio
Estava um polícia a fazer uma investigação e diz, convicto: - 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, admirado.
- Foi. Mas quem o mandou fazer frente-a-frente a uma
metralhadora com uma simples pistola?

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

mocassim
salto
mule
sapato
loafer
galocha
oxford
chinelo

botina
tênis
agulha
escarpin
bota
sandalia
coturno

ADVINHAS

especialista
em
Renovações
ligeiras

- 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 tenho 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?

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

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281
SUDOKU: nível difícil

3

- O que é, o que é?
Cai em pé e corre deitado?
Resposta: a chuva.

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

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!

Seguros

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

7 diferenças

notários

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

9

2 6
5

8
5
6
3

4
2

5

4
6
9

2
1

2
7

1
7

2
7 6

4
7

1

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

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

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no Betão e finalização de piscina
Bom trabalhador.

Nora: 450-628-5472

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
vestshell inc
situado em montreal norte Está à
procura de operadores de produção.
empregos permanentes
de dia e de tarde.

514-326-1280 Ext. 225

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

514-293-4658

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a
relva num triplex com experiência.
1 vez por semana.
1º lugar: Boul. Samson e autoroute 13 em Laval
2º lugar: Rivière des Prairies.
514-781-3335
Restaurante schwartz
Precisa-se de empregado para ajudar na cozinha
do restaurant para a tarde. 514-842-4813

Precisa-se de gente para trabalhar
numa companhia de renovações. Operários para renovações de casas com experiência. Trabalho durante todo o ano.
Tony: 514-668-0656

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

Property management company (C.I.F.) is
looking for someone to become part of our technical team.
Some knowledge and experience is preferable:
- Painting
- Plastering
- Sanding and varnishing floors
- Tiling -Cabinetry
- Light renovations
Starting salary: 13$-20$ (depending on skill
level and experience). Please send your CV
OR detailed email to repairs@cifproperties.
com if you are interested in this posting.

empregos

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

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.

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 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
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
encontros

Homem com casa deseja encontrar
mulher dos 45 anos aos 55 anos.
Assunto sério.

Tel.: 438-387-7617

vende-se
Comércio à venda
“Comptoir/Nettoyeur a sec”
e serviço de costura
bem situado
514-858-9402

serviços
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-918-3956
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Lewis Hamilton vence no Japão
e está Mais Perto do Título Mundial!

Cristiano Ronaldo
nomeado para a
Bola de Ouro

C

ristiano Ronaldo está nomeado para a
Bola de Ouro, prémio referente ao melhor jogador do Mundo atribuído pela France
Football.
A revista francesa tem estado a divulgar os nomes 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 (Egipto), 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 (Juventus), Sadio Mané (Liverpool), Marcelo (Real
Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Sergio Aguero
(Manchester City), Alisson (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real
Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City),
Roberto Firmino (Liverpool), Edinson Cavani
(PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diego Godín (Atlético de Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de
Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Isco (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham) e N’Golo Kanté
(Chelsea).

Hélder Dias

L

ewis Hamilton e a Mercedes 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 Vettel. Hamilton terminou um fim de semana dominante com uma vitória tranquila liderando
juntamente com o seu companheiro da Mercedes, 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 Sebastien Vettel para 67 pontos, enquanto o piloto da
Ferrari depois de ter batido com Max Verstappen 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 trajetória na chicane. Verstappen recebeu uma punição
de cinco segundos por aquele incidente, e ficou
sob pressão de Vettel depois de umas curtas voltas 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 Charles Leclerc. Vettel encostou-se a Verstappen na
relargada na Curva ‘Spoon’, resultando um contacto entre os dois pilotos. Vetel foi à gravilha e
reentrou na corrida no fim do pelotão, enquanto
Verstappen manteve a terceira posição. Os comissários 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 chegar até cerca de Valtteri Bottas, que conseguiu reconstruir 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 pelotão rapidamente para terminar em quarto depois 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 terminando 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 belíssima 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 trabalho!”, dizia Grosjean. Entretanto Perez conseguiu
encontrar um espaço por fora do seu rival na chicane para subir para sétimo com a Force India. No
final da corrida Alonso criticou a McLaren dizendo “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)

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

P	J	V	
16 8 5
15 8 4
15 8 4
14 8 4
14 8 4
14 8 4
12 8 3
12 8 3
11 8 3
10 8 2
10 8 3
10 8 3
9 8 2
9 8 1
9 8 2
8 8 2
7 7 1
7 8 2
5 7 1
5 8 1

Inglaterra
Premier League
E	D
1 2
3 1
3 1
2 2
2 2
2 2
3 2
3 2
2 3
4 2
1 4
1 4
3 3
6 1
3 3
2 4
4 2
1 5
2 4
2 5

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

P	J	V	
20 8 6
20 8 6
20 8 6
18 8 6
18 8 6
16 8 5
15 8 4
13 8 4
13 8 4
12 8 4
12 8 3
8 8 2
8 8 2
7 8 2
7 8 2
5 8 1
5 8 1
3 8 0
2 8 0
2 8 0

Itália
Serie A
E	D
2 0
2 0
2 0
0 2
0 2
1 2
3 1
1 3
1 3
0 4
3 2
2 4
2 4
1 5
1 5
2 5
2 5
3 5
2 6
2 6

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

P	J	V	
24 8 8
18 8 6
16 8 5
15 8 5
14 8 4
14 8 4
13 8 4
13 8 4
13 8 4
12 7 3
12 8 3
12 7 4
9 8 2
9 8 3
8 8 2
7 8 2
6 8 1
5 8 1
1 8 0
-1 8 0

Brasil
Serie A

França
Ligue 1
E	D
0 0
0 2
1 2
0 3
2 2
2 2
1 3
1 3
1 3
3 1
3 2
0 3
3 3
0 5
2 4
1 5
3 4
2 5
1 7
2 6

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

P	J	V	
27 9 9
19 9 6
16 9 5
16 9 4
15 9 4
14 9 4
14 9 4
13 9 3
12 9 3
11 9 3
11 9 3
11 9 3
10 9 3
10 9 2
10 9 2
10 9 3
10 9 2
6 9 1
6 9 1
5 9 1

E	D
0 0
1 2
1 3
4 1
3 2
2 3
2 3
4 2
3 3
2 4
2 4
2 4
1 5
4 3
4 3
1 5
4 3
3 5
3 5
2 6

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

E	D
8 4
8 5
7 6
10 4
9 5
6 9
9 9
7 11
10 8
6 12
8 11
9 10
8 12
10 11
10 11
9 11
9 11
5 15
6 15
8 17
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Liga: a análise da 7.ª jornada

Liderança

L

vermelha e branca

iderança vermelha e branca na 7.ª jornada 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.

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 Belenenses (0-0), num confronto entre as duas
equipas menos concretizadoras do campeonato. No Bonfim, Hildeberto fez um hat-trick
e deu boleia ao Vitória de Setúbal na vitória 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 Boavista, por 1-0, num jogo que marcou a estreia
do menino Gonçalo Cardoso pelos axadrezados aos 17 anos, ele que é «um caso sério».

O Benfica não quis fazer a vontade aos guerreiros 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 ambas as equipas. Pouco depois, em Portimão,
Nakajima foi dono e senhor do jogo e deu
um festival de bom futebol na vitória do Portimonense 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

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.

Liga das nações

Próximos jogos a partir
do 11 de outubro de 2018

Liga A

Grupo 1
		
1-França
2-Alemanha
3-Holanda

J
2
1
1

P
4
1
0

Holanda 13/10|14:45 Alemanha
França 16/10|14:45 Alemanha
Holanda 16/11|14:45 França
Alemanha 19/11|14:45 Holanda

Grupo 3
		
1-Portugal
2-Polónia
3-Itália

J
1
1
2

P
3
1
1

Polónia 11/10|14:45 Portugal
Polónia 14/10|14:45 Itália
Itália 17/11|14:45 Portugal
Portugal 20/11|14:45 Polónia

J
1
2
1

P
3
3
0

Israel 11/10|14:45 Escócia
Israel 14/10|14:45 Albânia
Albânia 17/11|14:45 Escócia
Escócia 20/11|14:45 Israel

Grupo 3
1-Bulgária
2-Noruega
3-Chipre
4-Eslovénia

J
2
2
2
2

J
1
1
2

P
3
3
0

Bélgica 12/10|14:45 Suíça
Islândia 15/10|14:45 Suíça
Bélgica 15/11|14:45 Islândia
Suíça 18/11|14:45 Bélgica

Grupo 4
		
1-Espanha
2-Inglaterra
3-Croácia

J
2
1
1

Grupo 2
1-Finlândia
2-Hungria
3-Grécia
4-Estónia

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

Grupo 4
1-Sérvia
2-Montenegro
3-Roménia
4-Lituânia

J
2
1
1

P
6
0
0

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

P
6
0
0

Grupo 3
		
1-Bósnia e H.
2-Áustria
3-Irl. do Norte

J
2
1
1

P
6
0
0

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

Liga D
J
2
2
2
2

P
6
3
3
0

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

P
6
3
3
0

Grupo 1
		
1-Ucrânia
2-Eslováquia
3-Rep. Checa

J
2
2
2
2

P
4
4
2
0

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

Grupo 1
1-Geórgia
2-Andorra
3-Letónia
4-Cazaquistão

J
2
2
2
2

P
6
2
1
1

Grupo 2
		
1-Rússia
2-Turquia
3-Suécia

J
1
2
1

P
3
3
0

J
2
2
2
2

P
3
3
0

P
6
4
1
0

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

Grupo 3
1-Kosovo
2-Ilhas Faroé
3-Azerbaijão
4-Malta

Grupo 4
1-Macedónia
2-Arménia
3-Liechtenstein
4-Gibraltar

J
2
2
2
2

P
4
3
2
1

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

J
2
2
2
2

D

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

GM GS

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

15
16
16
12
11
14
12
  6
  4
  8
  7
  8
  4
  5
10
  6
  6
  6

5
7
6
8
8
11
11
  9
  3
  7
12
11
  7
13
15
  7
15
11

8ª Jornada

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

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

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

P

J

V

E

D

GM

GS

15
14
13
12
11
10
8
7
7
7
7
6
6
6
6
5
5
4

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

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

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

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

9
7
11
18
9
8
6
4
5
4
10
5
6
6
4
6
6
4

2
3
6
8
4
6
4
6
6
7
11
6
10
10
9
8
10
12

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

taça da liga: Allianz Cup 2018/2019

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

Grupo 2
1-Luxemburgo
2-Bielorrússia
3-Moldávia
4-São Marino

E

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

resultados

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

Grupo 4
		
J
1-Dinamarca 1
2-País de Gales 2
3-Rep. da Irlanda 1

V

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

resultados

		

Liga B

Croácia 12/10|14:45 Inglaterra
Espanha 15/10|14:45 Inglaterra
Croácia 15/11|14:45 Espanha
Inglaterra 18/11| 9:00 Croácia

Liga C

Grupo 1
		
1-Escócia
2-Albânia
3-Israel

Grupo 2
		
1-Suíça
2-Bélgica
3-Islândia

PTS J

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

P
6
3
3
0

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

GRUPO A
1-Benfica
2-Desp. Aves
3-Paços Ferreira
4-Rio Ave

P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

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

GRUPO B
1-Braga
2-Nacional
3-V. Setúbal
4-Tondela

P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

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

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

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

GRUPO C
1-Varzim
2-Chaves
3-FC Porto
4-Belenenses SAD

GRUPO D
1-Sporting
2-Feirense
3-Estoril Praia
4-Marítimo

P
3
1
1
0

J
1
1
1
1

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

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

P
3
3
0
0

J
1
1
1
1

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

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

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

