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esta semana vai se celebrar 
os 40 anos da casa dos 

Açores do Quebeque. Um mo-
mento importante para a co-

munidade portuguesa de montreal. 
Sim, a comunidade portuguesa toda e não ape-

nas os de origem açoriana. Acredito eu que sem 
dúvida esta Casa tem 
um afeto mais especial 
para as pessoas oriundas 
das magníficas ilhas dos 
Açores, isto não quei-
ra dizer que a Casa dos 
Açores não seja motivo 
de orgulho para todos 
nós. A Casa dos Açores 
também tem um cari-
nho especial para mim, a 
forma acolhedora como 
sempre fui recebido, 
como sempre me senti 
em casa é algo que guardo para a vida. Queria 
claro aproveitar esta oportunidade para desejar 
as maiores felicidades à Casa dos Açores, aos 
seus dirigentes incluindo aqui um abraço espe-
cial ao Sr. Benjamim Moniz, pelo grande respei-
to que sempre teve comigo e com o nosso jornal. 
Um abraço especial aos seus colaboradores, às 
pessoas todas que ajudam nesta nossa Casa. Es-

40º Aniversário dA CAsA 
dos Açores do QuebeQue

DANIel loUreIro
DIretor Do jorNAl

pero que continuem para muitos mais anos, com 
ranchos folclóricos, com exposições, com ban-
das filarmónicas, com a ajuda aos mais idosos 
nos projetos iguais ao do «Reviver». Que muitos 
sejam os anos que pela frente vamos poder ce-
lebrar juntos com a Casa dos Açores. Vou aqui 
deixar um desejo para todos nós, que os jovens 
continuem com esta Casa para muitos, mui-
tos anos. Temos que todos juntos participar na 
continuação deste lindo lugar de afirmação da 

Açorianidade e da nossa 
cultura. 
A Casa dos Açores tem 

um cariz especial para 
mim. Foi nela que par-
ticipei no meu primeiro 
evento como Conse-
lheiro das comunidades 
portuguesas e foi nela 
que tive oportunidade 
de descobrir vários ele-
mentos da nossa comu-
nidade que desconhecia. 
Acredito que esta Casa 

traz em todos nós um momento de alegria, um 
momento de partilha, um momento de felicida-
de. Que estes momentos se perpetuem para mais 
40 anos. 
os meus sinceros parabéns a casa dos Aço-

res e que venham muitos anos! Viva à casa 
dos Açores do Quebeque! Viva os Açores! 
Viva Portugal! Um abraço.

Primeiro enContro Com o novo
novo Cônsul-GerAl em montreAl

SylVIo mArtINS

como o tempo passa de 
pressa, há pouco tem-

po dissemos adeus ao ante-
rior cônsul-Geral de Portu-
gal em montreal, o Dr. josé 

Guedes de Sousa, no final do mês de agosto. E, 
a semana passada, quinta-feira, dia 11 de ou-
tubro encontrámos oficialmente com o novo 
cônsul-Geral de Portugal em montreal, o Dr. 
António josé de carvalho barroso.
Este convite foi para todas as associações, clu-

bes, centros, imprensa, filarmónica, ranchos fol-
clóricos portugueses em Montreal.
O cônsul deu a sua mensagem de boas-vindas 

e quis esclarecer que ele está lá para fortalecer 
e ajudar a comunidade portuguesa em Montreal. 
E, já agendou mais outro encontro informativo 

para esta quinta-feira sobre “como fazer um pe-
dido ao governo português”, para poder ajudar a 
todos da melhor maneira. 



AGeNDA comUNItárIA

A Voz DE PoRTUgAl lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl | mERcREDI lE 17 ocTobRE 2018  |  P. 3

jorGe correIA

CABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SAUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLOOOOOT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCATTTTT
ALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-

CHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNAAAAAYYYYY- PINO- PINO- PINO- PINO- PINOT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLING
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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

FestA dA soPA dA PedrA
o Rancho Campinos do Ribatejo organiza no domingo 
dia 11 de novembro  às 12h no Sport Montreal e Ben-
fica situado no 100 rua  Bernard O., um jantar Sopa 
da Pedra. Para mais informações e reservas: Nathalie 
Marques e Paulo Santos: 514-217-8343, Carlos Fer-
nandes: 514-821-8935, Claúdia Tavares: 514-493-1342 
ou Clarisse Carpinteiro: 514-619-2527.

FestA do HAlloween em lAvAl
O grupo folclórico e Etnográfico Estrelas do Atlântico 
está organizando a festa do Halloween no sábado, dia 
27 de outubro pelas 19h. Venham Mascarados, haverá 
prémios para as melhores fantasias. espetáculo sur-
presa e uma saborosa ementa. Para mais informações 
contactar com Dauno Ferreira: 514-825-6504

GruPo CorAl sAntA Cruz
o Grupo Coral Santa Cruz organiza o seu jantar anual 
no dia 3 de novembro às 19h30 no subsolo da igreja 
Santa Cruz. A noite será animada pelo DJ Brian Fer-
reira. A ementa será: petiscos variados em cada mesa, 
sopa de legumes, filetes com arroz e salada, prato prin-
cipal carne à Minhota com batatas e legumes e sobre-
mesa surpresa. Não é permitido trazer bebidas e não 
haverá bilhetes à venda à porta. 514-844-1011

JAntAr Comunitário
o Centro comunitário do espírito Santo de Anjou 
organiza um jantar comunitário no dia 3 de novembro 
às 17h no centro situado no 8670 Forbin Janson. 
Lugares limitados. Reservem antes do 26 de outubro 
514-353-1550.

JAntAr de AnGAriAção de Fundos
Convidamos todos os amigos da Serra de Santo Antó-
nio a colaborarem neste jantar de angariação de fundos 
para o lar de idosos da freguesia. A cozinha é assegura-
da pelos chefes Manuel Silva e José Fernandes. A noite 
será animada pelo Júlio, Viviana Lourenço e Suzi Silva. 
Sábado dia 20 de outubro pelas 19h na grande sala da 
igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel o.

JAntAr nA APC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um 
jantar sexta-feira 19 de outubro. Sopa, bacalhau à brás, 
sobremesa. A noite será animada pelo Duarte Fróias e 
DJ Machado. Reservas: 514-255-4849 ou 514-709-7868.

nA mesmA Como A lesmA

Passou-me pelos olhos uma frase de marlon 
james, um escritor jamaicano radicado nos 

eUA, que no seu livro “A brief History of Seven 
Killings” tem, traduzindo para português: “A 
Jamaica nunca fica pior ou melhor, apenas en-
contra novas formas de ficar na mesma”. 
Fez-me lembrar a nossa cara pátria, que de governo 

em governo, de partido para partido, ficamos dece-
cionados com a penumbra que obscura qualquer vis-
lumbre de uma visão para aquele país. Temos a nova 
remodelação governamental, que teve os seguintes 
aspetos: a novidade que obscura outras mais recen-
tes mas menos agradáveis (caso Tancos); a chamada 
para o governos de ministros mais “partidarizados”; 
nomeação de deputado do PS para a ERSE (Enti-
dade reguladora doas serviços energéticos). E fique-
mos para já por com isto. Começando por Tancos, 
recordo que se trata de um roubo de material militar 
de um paiol que era suposto estar a ser guardado. 
Depois temos um ministro da tutela a afirmar que 
se calhar não houve roubo; depois temos informa-
ções contraditórias da quantidade, culminando com 
um “achamento” providencial do mesmo material 
sem ninguém saber como ou porquê. Esta histó-
ria, escrita ou sobre a forma verbal, jamais passa-
ria num teste numa disciplina de Português com o 
mínimo de rigor, não pela gramática ou semântica, 
mas sim pela total incoerência e irracionalidade da 
mesma. Uma criança era capaz de inventar melhor! 
Azeredo Lopes, o famigerado ministro da defesa, 
acusado pelos militares e guardas que “acharam” 
o material de que estaria a par de que se tratou de 
uma encenação, alegou desconhecer totalmente a 
mesma. Afinal, seu chefe de gabinete confirmou ter 
recebido documentos confirmando a farsa montada, 
o que tornaria impossível a estadia do ministro por 
mais tempo. Aproveitando a onda, faça-se uma re-
modelação governamental, aliviando o governo de 
elementos “independentes”. Não sem antes apontar 
um deputado do PS para a ERSE, entidade que é 
suposta ser independente de agentes económicos ou 
políticos. Olhando qualitativamente para estes even-
tos, não cheira a uma repetição? Outros partidos no 

governo fizeram coisas semelhantes em nomearem 
elementos partidários para entidades supostamente 
independentes; seguraram ministros até mais não 
poderem; minimizaram os “casos”, contudo os erros 
de uns não justificam a repetição. Mas o mais im-
pressionante é a displicência com que a população 
em geral recebe estas informações. Nunca é demais 
dizer que este desinteresse, este desleixo descolo-
rido, abre a porta ao oportunismo, mais ou menos 
violento, de personalidades menos arraigadas nos 
princípios democráticos sem qualquer visão de ser-
virem o país. Como nota final, não podia deixar de 
falar na legalização da cannabis para fins recreativos 
no Canadá, começando hoje a nível federal, com 
múltiplas variações conforme as cidades, bairros, 
etc. Para além desta complexidade administrativa, 
mantenho a opinião que se abre uma caixa de Pan-
dora, de repercussões ainda por determinar na sua 
exata extensão, mas que não tenho qualquer dúvida 
chegarão mais cedo ou mais tarde. O impacto do ta-
baco inicialmente também não foi previsto, contudo 
tem-se revelado flagrante desde há muitas décadas, 
não só pela dependência que cria mas pelas nefastas 
consequências ao nível da saúde. Imagine-se agora 
o cannabis, cujas implicações não estão ainda sufi-
cientemente estudadas, em que muitos resultados no 
mesmo estudo apontam comportamentos opostos 
consoante a dosagem e condições de aplicação. Do 
ponto de vista de saúde pública, parece-me arriscado 
autorizar o consumo de algo de forma livre se não 
sabemos claramente as suas consequências, ou mes-
mo se a substância/planta, para se obter os efeitos 
favoráveis, exige um acompanhamento à semelhan-
ça de muitos medicamentos que exigem receituário 
por um médico qualificado. Se os efeitos nefastos 
surgirem, quem assumirá a responsabilidade, legal 
e económica, de tamanho erro? À semelhança de 
farmacêuticas, que sujeitam os seus medicamentos a 
estudos rigorosos para apurar a eficácia dos mesmos 
antes de os comercializar, quando os resultados são 
de tal forma variáveis que não permitem uma con-
clusão precisa e muitas vezes nem chegam a fases 
de ensaio em indivíduos, o mesmo se deveria passar 
com a cannabis, por forma a assegurar uma opção 
responsável e segura para a população em geral.

são mArtinHo no Clube
o Clube Portugal e o Rancho Folclórico “Praias de Por-
tugal organizam o jantar de S. Martinho no sábado 10 de 
novembro pelas 19h. 
Para mais informações: 514-844-1406
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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
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 
1:30 Miúdo Graúdo

sÁbadO, 20 dE OutubrO                           
1:30 Miúdo Graúdo
2:09 os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
4:45 Mosteiro da Batalha
 Visita Guiada
5:30 Siga o Coelho Branco
6:00 Património
 Sociedade Civil
7:00 Todas as Palavras
7:15 Janela indiscreta
7:45 Fotobox
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:25 os Bochechas
9:32 Movimento Gentil
9:45 Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Donos Disto Tudo
14:15 Criar.pt
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
20:45 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa com
 Herman José - Best of
0:00 Programa a designar
1:00 Visita Guiada
1:30 Programa a designar

4ª-fEira, 17 dE OutubrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
5:57 Património - Centro i
 Sociedade Civil
7:00 Raquel Varela
 Filhos da Nação
7:34 ideias & Companhias
7:47 Fotobox
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 os Bochechas
9:42 Sons de Almada Velha
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:35 Sinais de Vida
17:18 Sons de Almada Velha
19:00 24 Horas
20:01 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:16 Joker
22:01 Notícias do Atlântico
23:02 Aqui Tão Longe
23:48 ModaLisboa Multiplex
23:59 Fronteiras xxi

5ª-fEira, 18 dE OutubrO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:57 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:25 os Bochechas
9:30 Movimento Gentil
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 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 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 19 dE OutubrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área

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

romAriA do QuebeQue 2019

carrísimo irmãos romeiros do Quebeque
Comunicado do antigo Mestre dos Romeiros do 

Quebeque, João Vital. Visto que o Mestre atual 
desistiu, a romaria continuará em 2019 com o 
antigo Mestre dos Romeiros do Rosário Lagoa, 
ilha de São Miguel Açores, e de Montreal e La-
val, João Vital. Durante o mês de janeiro de 2019 
haverá anúncios para as preparações e reuniões. 
Todos são bem-vindos para esta Santa Peregri-
nação dos Romeiros do Quebeque. Obrigado e 
Bem haja.   joão Vital

sylvio mArtins FinAlistA
nA GAlA oserAGir

o oserAgir é um evento 
de gala que mostra imi-

grantes de primeira e segun-
da geração que são admi-
rados por 
suas exce-
lentes con-

tribuições para o desenvolvi-
mento económico e social no 
Quebeque.

Este reconhecimento visa re-
velar essas pessoas como ver-
dadeiros modelos para toda a 
população do Quebeque, quer 
sejam imigrantes ou não.

Os vencedores serão identifi-
cados através de 7 categorias: 
empresas de serviços, fabri-

cantes, empreiteiro, filantropia e compromisso 
social, regiões, personalidades, cultura. Já é a 
quarta edição e pela primeira vez há um dos nos-
sos conterrâneos que foi escolhido, o editor deste 
jornal, colaborador de várias associações que se 
dedicou desde de 1998 a ajudar a comunidade a 

enriquecer na parte visual, 
promocional e organiza-
cional.
Segunda-feira dia 22 de 

outubro das 17h30 às 20h 
será o grande dia para o 
Sylvio Martins, se alguém 
quer estar presente neste 
evento podem comprar 
bilhetes na “LA MAISON 
DES RÉGIONS” situado 
no 500 rua Saint-Jacques 
em Montreal. Boa sorte...

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

SylVIe mAcHADo
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CASA DOS AÇORES
DO QUEBEQUE

CELEBRA O SEU
40O ANIVERSÁRIO EM 2018

COM JANTAR DE GALA
NO RENAISSANCE

20 DE OUTUBRO, 2018
18 H 00 COCKTAIL
19 H 00 JANTAR

Chomedey

Com
KÁSSIO

Júlio Lourenço
Jordelina Benfeito

Conceiçao
Freire
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Associação Saudade da 
terra Quebequente or-

ganizou sábado 13 de ou-
tubro no salão da missão de 

Nossa Senhora de Fátima em laval a grande 
festa em honra de São Paulo, foi sem dúvida 
uma noite maravilhosa. mais uma noite de su-
cesso total, já não é de surpresa para ninguém 
a excelência desta organização.
Começando pela decoração da magnífica e ele-

gante sala, nem parecia que estávamos na mes-

ma sala, até dá pena desmanchar aquele lindo 
trabalho. A sala estava repleta com cerca de 500 
pessoas.Iniciou-se o serão com as boas-vindas 
de Mário Carvalho agradecendo a todos presen-
tes e a todos que contribuíram com a sua ajuda e 
patrocínios para o sucesso desta festa.
Para dar um toque de brilho a esta festa a Asso-

ciação prestou homenagem a quatro pessoas  por 
surpresa: o Senhor  Humberto Cabral, Carlos 
Botelho,  Elias Braga e Ana Braga. A associação 
reconhece o valor do trabalho da amizade e cola-

noite memorável dA FestA de
são PAulo dA QuebeQuente 

FrANcIScA reIS
FotoS De joão ArrUDA
e De HUmberto cAbrAl

boração destas pessoas.
Festejou-se também o casamento de Marie e 

Sylvio Martins, igualmente foi anunciado que 
o Sylvio Martins foi nomeado como finalista 
na edição 2018 pela Gala Oser Agir onde hou-
ve muitas pessoas que foram nomeados e que 
no dia 22 de outubro será a fase final com os 6 



de honra, Ana Braga, Carlos Botelho, Humberto 
Cabral e aos nossos patrocinadores e parceiros 
pelo apoio e confiança depositada nesta asso-

ciação. Um obrigado especial ao Worlee inter-
nacional na sua pessoa Arthur Sousa, Natália e 
Joe Melo e todos aqueles e aquelas que traba-
lharam e serviram às mesas durante este lindo 
convívio. Também a equipa da cozinha que fize-

ram um excelente trabalho. Ao grupo Além Mar 
e DJ Moreira que fizeram brilhar a nossa festa”. 

Roberto Carvalho 
Viva a Ribeira Quente, suas gentes e amigos.

finalistas. Festejou-se também o Aniversário de 
Angelo.
A festa continuou com muita alegria na par-

te musical, o DJ Moreira marcou sua presença 

abrindo o serão com a música da Família. Tive-
mos a oportunidade de ouvir e dar um pezinho 
de dança até tarde ou seja até de manhãzinha 
pelo conjunto musical Além Mar com a voz de 

Tony Medeiros, excelente espetáculo. A delicio-
sa ementa preparada por José e Irene Vieira e a 
sua equipa foi uma delícia. Sem esquecer a equi-
pa do bar e das mesas que fizeram um excelente 
trabalho durante toda a noite. Parabéns.
O presidente da Associação Saudades da Terra 

Quebequente deixou uma mensagem para todos: 
“Caros amigos e amigas, de forma reconhecida 
agradeço publicamente a todos aqueles que par-
ticiparam e colaboraram no 22º convívio de São 
Paulo no 13 de outubro de 2018, agradecimento 
extensivo à nossa comunidade em geral e muito 
em particularmente aos nossos três convidados 
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José mostrou-me o rosto da pessoa 
que queria me arruinar. Meu ex-par-
ceiro de negócios, a quem acabá-
mos a nossa amizade e parceria de 
uma forma muito raivosa. Ele deixou 
7 moedas e um coco enterrado no 
meu jardim. Enquanto o coco apo-
drecia, meu negócio continuava indo 
à falência. 
José me ajudou muito e agora estou 
gozando da vida agora.

Samuel

A rivalidade entre os meus 
filhos foi por causa da espo-
sa do Nelson (lado esquer-
do). Eu tirei a foto do meu 
filho para José e descobri 
que Xiomara. A esposa do 
Nelson tinha feito magia 
negra para destruir a nossa 
família. José removeu está 
mulher  da vida do meu filho 
e a felicidade voltou para a 
nossa família.

Pinzon da família
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Meu amor por ele é tão 
grande quanto o mar. Eu 
pensei que ia me afogar 
quando não o tinha. Gra-
ças a jose e seus rituais 
de amor por devolver mi-
nha alma de volta ao meu 
corpo.

Isabella e Raul

Tudo começou com contusões 
nas minhas pernas, que ficavam 
cada vez maiores e mais dolori-
das. Eu fui ver um dermatologista 
para ver se era problema de pele. 
Eu fui ver um cardiologista para 
ver se era problema de circulação, 

mas não era isso. Eu continuei recebendo mais e 
mais contusões. Sem esperança médica, fui ver 
José. Ele discordava que era uma magia negra na 
qual consistia numa da minha fotos sendo esfa-
queada com agulhas de tricô. Minha foto tem mui-
tas agulhas e é por isso que eu senti muita dor. 
José me curou. Eu o recomendo.                  Rafael

José continuou 
me dizendo que o 
amor está a cami-
nho e era verda-
de. Veio em 3 dias 
como prometeu.

André e Andrea
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joSé DA coNceIÇão

em HomenAGem A mAnuel CArvAlHo

Venho por este meio ho-
menagear um homem 

que merece todo o nosso re-
conhecimento e respeito. Um 
homem que dedicou uma 

grande parte da sua existência à arte da escri-
ta. ele escreve, e descreve, o povo que 
nós somos!
Ele e a sua esposa semeiam letras em 

telas coloridas, que representam toda a 
essência das tradições e valores da Pá-
tria a que pertencemos. Não só como 
também, o senhor Manuel é incansável 
em tudo o que diz respeito em ajudar 
os outros, a corrigir e a publicar livros, 
sobretudo os de literatura portuguesa, 
que muito ilustram e dignificam os va-
lores da nossa Pátria. Isto, para além das 
obras da sua autoria que ele já tem pu-
blicado. 
O senhor Manuel é um personagem, 

que para além de tudo o que escreve, 
também se implica em eventos culturais 
que ele próprio organiza. Já não falan-
do da sua colaboração na literatura de 
diversos jornais da comunidade portu-
guesa, e, outras atividades tais como: o 
Saturnia, e outras lides sobre a diáspora 
portuguesa. Não sei, nem posso imagi-
nar aonde este homem vai buscar tanta 
energia para se debater nesta dinâmica! 
Mas que bem haja! O mérito é todo dele.
Dir-se-ía em jeito de graça, que um ho-

mem que fala com as flores deve ser dotado de 
uma grande sensibilidade: o que me leva a crer 
que em algumas letras por ele já semeadas, pos-
sam existir vestígios de certas lágrimas derrama-
das, e que, de tempos a tempos devem servir para 
irrigar essas lindas flores plantadas num jardim 
secreto que só ele conhece. Não lhe digam que 

fui eu que vos disse! Mas eu creio que esse dito 
jardim fica situado, e bem guardado: em algures 
no Parque Jarry.
Soube relativamente há pouco tempo, que o se-

nhor Manuel está em vias de publicar um outro 
livro, mas desta vez creio que se trata de um li-
vro sobre a guerra colonial, aonde ele próprio em 
tempos que já lá vão, também lutou pela manu-

tenção da paz na antiga África de Portugal.
Obrigado senhor Manuel por toda a simpatia e 

carinho que tem tido para com a nossa comuni-
dade, e, também pelo facto de saber divulgar ao 
mundo que o povo de um pequeno país também 
pode possuir uma alma grande.

carnEirO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Levará a mal certas coisas que lhe digam. 
Saúde: imponha um pouco mais de disciplina 

alimentar a si próprio. Dinheiro: Tendência para gastos 
excessivos. Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

tOurO: Carta Dominante: O Sol, que significa 
Glória, Honra. Amor: este é um bom período 
para conquistas, use e abuse do seu charme. 
Saúde: Andará com o aparelho respiratório 

fragilizado, seja prudente.  Dinheiro: Poderá sofrer uma 
mudança repentina no seu trabalho, esteja atento.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

gÉMEOs: Carta Dominante: A Força, que 
significa Força, Domínio. Amor: Não se deixe 
influenciar por terceiros, poderá sair prejudicado. 
Saúde: Cuidado com os seus ouvidos. Dinheiro: 

Não se precipite e pense bem antes de investir as suas 
economias. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

caranguEjO: Carta Dominante: o Diabo, que 
significa Energias Negativas. Amor: o ambiente 
familiar encontra-se bom, aproveite a boa 
disposição que vos rodeia. Saúde: Andará um 

pouco em baixo, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende 
comprar casa, esta é uma boa altura.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

lEãO: Carta Dominante: Rainha de espadas, 
que significa Melancolia, Separação. Amor: A 
amizade dos seus amigos estará agora muito 

evidenciada. 
Saúde: Possíveis problemas de intestinos. Dinheiro: 
Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus 
objetivos. 
Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

virgEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Não dê demasiada 
confiança a quem não conhece. Saúde: O 
cansaço e o stress não são nada benéficos para 

a sua saúde física e mental. Dinheiro: Tudo estará 
equilibrado. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

balanÇa: Carta Dominante: o Mágico, que 
significa Habilidade. Amor: Momento em que 
estará confiante e, por isso, encontrará um clima 
de equilíbrio nas suas relações. 

Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso 
poderão surgir. 
Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá 
alcançar os seus objetivos. 
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

EscOrPiãO: Carta Dominante: A Temperança, 
que significa Equilíbrio. Amor: Não sofra por 
antecipação! o que tiver de ser, será! 
Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde. 

Dinheiro: Não gaste mais do que pode. 
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

sagitÁriO: Carta Dominante: 9 de Copas, que 
significa Vitória. Amor: Não desespere, porque 
quando menos se espera surgirá o romance na 
sua vida. Saúde: está neste momento a passar 

um período de bem-estar físico e espiritual. 
Dinheiro: Nem sempre vale a pena investir dinheiro, 
seja mais prudente. 
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

caPricórniO: Carta Dominante: 9 de 
Espadas, que significa Mau Pressentimento, 
Angústia. Amor: Para os que não tiverem par, há 
a possibilidade de se apaixonarem. 

Saúde: Cuidado com a alimentação desequilibrada e os 
esforços excessivos. 
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

aquÁriO: Carta Dominante: 8 de ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: uma relação 
passada e que julgava já estar esquecida poderá 
novamente invadir o seu coração. Saúde: Seja 

mais seletivo com a sua alimentação. Dinheiro: Período 
favorável. Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

PEiXEs: Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho. Amor: Notará um afastamento 
da pessoa amada, mas não é nada alarmante. 
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique 

exercício físico. 
Dinheiro: o seu esforço a nível de trabalho será 
recompensado. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47





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 

anedota da marIa rosa

cAÇA PAlAVrAS | cAlÇADoS

MoCASSiM
BoTiNA
CHuTeiRA
TêNiS
SALTo
GALoCHA
BoTA
CoTuRNo

AGuLHA
MuLe
LoAFeR
SAPATiLHA
oxFoRD
PANTuFA
SAPATo

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
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1
2

casaMEntO
Faltavam dois dias para o casamento, e o noivo vai pro-
curar o padre: - Padre, eu vim aqui propor um negócio. 
eu trouxe mil euros, mas em troca gostava que o senhor 
tirasse algumas palavras do discurso de casamento, 
como “amar, honrar, ser fiel, ...” Basta não dizer essas 
partes! O padre aceita o dinheiro, e o noivo fica satisfeito. 
Quando chega o dia do casamento, o padre olha para o 
noivo e diz: - Promete viver apenas para ela, obedecer 
a cada uma das suas ordens, levar o café à cama todos 
os dias e jurar perantes Deus que nunca terá olhos para 
outra mulher? o noivo, sem palavras, acaba por concor-
dar. Mais tarde, durante a festa, chama o padre para um 
canto:
- então? eu pensei que tínhamos feito um acordo?!
o padre devolve-lhe os mil euros:
- Sinto muito, meu filho. Mas ela triplicou a tua oferta!

4
6

5

adVInHas
O quE É, O quE É? 
o que anda com os pés na cabeça?

O quE É, O quE É? 
o que tem no meio do ovo?

O quE É, O quE É? 
Surdo e mudo, mas conta tudo?

O quE É, O quE É? 
o que a esfera disse para o cubo?

O quE É, O quE É? 
o que o tomate foi fazer no banco?

O quE É, O quE É? 
Quando um tigre se parece com um velho?

O quE É, O quE É?
Qual é o bicho que anda com as patas?

1 – o piolho | 2 – A letra V. | 3 – o livro | 4 – Deixa de ser 
quadrado | 5 – Tirar extrato. | 6 – Quando é um tigre de 
bengala. | 7 – o pato.
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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 a cozinha

durante a tarde e noites. frank: 514-842-4813

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.

cOMÉrciO à vEnda
“cOMPtOir/nEttOyEur a sEc”

E sErviÇO dE cOstura
bEM situadO
514-858-9402

Vende-se

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

proCura-se

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

Procura-se pequeno apartamento 
para um jovem trabalhador, 

mobilado ou não. 
438-396-6357

homem com grande coração e com 
casa deseja encontrar mulher dos 

40 aos 50 anos. assunto sério.
tEl.: 438-387-7617

enContros

† Maria viEira
1936-2018

Faleceu em Laval, no dia 11 
de outubro de 2018, com 82 
anos de idade, senhora Maria 
Vieira esposa do já falecido  
senhor Domingos Sousa Dias, 
natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores, Portugal. Dei-
xa na dor seus filhos/as Maria 
Lúcia (Mário), Maria Cezal-
tina, eduardo (Fernanda), 
José Domigos (Márcia), isa-
bel (Ricardo), Paulo (Carla), 
netos/as, bisnetos/as, irmãos/
ãs, cunhados/as, familiares e 
amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
2159, st-Martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
o velório teve lugar domingo 14 de outubro de 2018 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. o funeral foi cele-
brado de corpo presente  segunda-feira 15 de outubro 
de 2018 às 10h na igreja Nossa-Senhora-de-Fátima 
de  Laval e foi sepultada em crypta no Mausolée St-
-Martin de Laval. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.

Motorista com carta de condução classe 3. traba-
lho a tempo inteiro para companhia de distribuição 
de produtos alimentares. 

Por favor telefonar para 514 845-0164 
ou enviar um fax do c.v. para 514 845-5345

Precisa-se de senhora para trabalhar
ao serviço de balcão e deve

ter um pouco de conhecimento em
charcutaria e fazer sandes.

jean ou lurdes
514-842-3558





1-Paços Ferreira 15 6 5 0 1   9   2
2-Benfica B 14 6 4 2 0   7   3
3-Estoril Praia 13 7 4 1 2 20 10
4-FC Famalicão 13 6 4 1 1 11   6
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-V. Guimarães B   7 6 2 1 3   4   7
10-Farense   7 6 2 1 3   5   6
11-Varzim   7 7 2 1 4   7   8
12-Ac. Viseu   7 6 2 1 3 10 11
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
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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 32 50
5-Columbus Crew 32 48
6-DC united 31 44
7-impact Montréal  32 43
8-Ne Revolution 32 38
9-Toronto FC 31 33
10-Chicago Fire 32 31
11-orlando City 31 25

gruPO WEst
 j P
1-fc dallas 32 57
2-Los Angeles FC 32 56
3-Sporting KC 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 31 43
9-Minnesota united 32 36
10-Houston Dynamo 32 35
11-Colorado Rapids 32 27
12-SJ earthquakes 32 20

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 2-2 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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lIGa das nações
liga a
grupo 1
  J P
1-França 3 7
2-Holanda 2 3
3-Alemanha 3 1

grupo 2
  J P
1-Bélgica 2 6
2-Suíça 3 6
3-Islândia 3 0

grupo 3
  J P
1-Portugal 2 6
2-itália 3 4
3-Polónia 3 1

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

liga b
grupo 1
  J P
1-Ucrânia 3 9
2-Rep Checa 3 3
3-eslováquia 2 0

grupo 2
  J P
1-Rússia 3 7
2-Turquia 3 3
3-Suécia 2 1

grupo 3
  J P
1-Bós. e Herz. 3 9
2-áustria 2 3
3-irl. do Norte 3 0

grupo 4
  J P
1-País de Gales 3 6
2-Dinamarca 2 4
3-Rep. da irlanda 3 1

liga c
grupo 1
  J P
1-israel 3 6
2-escócia 2 3
3-Albânia 3 3

grupo 2 J P
1-Finlândia 4    12
2-Grécia 4 6
3-Hungria 4 4
4-estónia 4 1

grupo 3 J P
1-Noruega 4 9
2-Bulgária 4 9
3-Chipre 4 4
4-eslovénia 4 1

grupo 4 J P
1-Sérvia 4 8
2-Montenegro 4 7
3-Roménia 4 6
4-Lituânia 4 0

liga d
grupo 1 J P
1-Geórgia 4    12
2-Cazaquistão 4 5
3-Andorra 4 2
4-Letónia 4 2

grupo 2 J P
1-Luxemburgo 4 9
2-Bielorrússia 4 8
3-Moldávia 4 5
4-São Marino 4 0

grupo 3 J P
1-Kosovo 4 8
2-Azerbaijão 4 6
3-ilhas Faroé 4 4
4-Malta 4 2

grupo 4 J P
1-Macedónia 4 9
2-Gibraltar 4 6
3-Arménia 4 6
4-Liechtenstein 4 3

Holanda 3-0 Alemanha
França 2-1 Alemanha

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

Bélgica 2-1 Suíça
Islândia 1-2 Suíça

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

eslováquia 1-2 Rep. Checa
Ucrânia 1-0 Rep. Checa

eslováquia 16/11|14:45 Ucrânia
Rep. Checa 19/11|14:45 eslováquia

Rússia 0-0 Suécia
Rússia 2-0 Turquia

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

Polónia 2-3 Portugal
Polónia 0-1 itália

itália 17/11|14:45 Portugal
Portugal 20/11|14:45 Polónia

Croácia 0-0 inglaterra
espanha 2-3 inglaterra

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

áustria 1-0 irl. do Norte
Bósnia e H. 2-0 irl. do Norte

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

Rep. da irlanda 0-0 Dinamarca
Rep. da irlanda 0-1 P. de Gales

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

israel 2-1 escócia
israel 2-0 Albânia

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

estónia 0-1 Finlândia
Grécia 1-0 Hungria
Finlândia 2-0 Grécia
estónia 3-3 Hungria

Letónia 1-1 Cazaquistão
Geórgia 3-0 Andorra

Cazaquistão 4-0 Andorra
Letónia 0-3 Geórgia

Bielorrússia 1-0 Luxemburgo
Moldávia 2-0 S. Marino

Luxemburgo 3-0 S. Marino
Bielorrússia 0-0 Moldávia

Noruega 1-0 eslovénia
Bulgária 2-1 Chipre

eslovénia 1-1 Chipre
Noruega 1-0 Bulgária

Montenegro 0-0 Sérvia
Lituânia 1-4 Roménia
Roménia 0-0 Sérvia

Lituânia 1-4 Montenegro

ilhas Faroé 0-3 Azerbaijão
Kosovo 3-1 Malta

ilhas Faroé 1-1 Kosovo
Azerbaijão 1-1 Malta

Arménia 0-1 Gibraltar
Macedónia 4-1 Liechtenstein

Arménia 4-0 Macedónia
Gibraltar 2-1 Liechtenstein

umA estreiA de sonHo e o reGresso de um Herói
Vitória tranquila de Portugal sobre a escó-

cia por 3-1, em Hampden Park, num jogo 
particular com fraca nota artística, mas com 
três estreias absolutas, com destaque para 
Hélder costa que abriu o marcador, além de 
Pedro mendes e cláudio ramos que entra-
ram no decorrer da segunda parte. 
A seleção escocesa, em plena crise de resulta-

dos, não foi um adversário muito exigente e a 
equipa de Fernando Santos acabou por soltar-
-se mais no segundo tempo, com Éder a re-
gressar aos golos [não marcava desde a final do 
Euro2016]  e Bruma também a marcar um golo 
de belo efeito. Um jogo bem diferente do recente 
embate com a Polónia mas, tal como em Chor-
zow, com os três jogadores da frente ligados aos 
três golos da Seleção Nacional.
Em relação ao jogo com a Polónia, apenas Rú-

ben Dias manteve a titularidade. Fernando San-
tos, como já tinha dado a entender na antevisão 
do jogo, deu oportunidade aos jogadores menos 
utilizados, incluindo Hélder Costa, estreia abso-
luta, que jogou no ataque com Bruma no apoio a 
Éder. Dez novos jogadores que demoraram a en-
trosar-se e a criar dinâmicas. Desde o início, ape-
sar de ser evidente a diferença de qualidade em 
relação aos escoceses, Portugal sentiu tremendas 
dificuldades em ligar sectores e em sair a jogar. 
Portugal defendia bem, controlava o jogo, mas 
com bola, não conseguia imprimir velocidade à 
partida, nem criar desequilíbrios.
A Escócia também fez muitas alterações em re-

lação ao seu onze habitual, com o selecionador 
Alex McLeish a prescindir da defesa com três 
centrais, para voltar à linha de quatro defesas, 
apoiada ainda por dois médios defensivos. Uma 
estrutura que deixava a Escócia sempre com 
mais jogadores no meio-campo em relação a 

Portugal, com Danilo, Sérgio Oliveira e Bruno 
Fernandes com muitas dificuldades em conectar 
a defesa com o ataque.
Fernando Santos tinha deixado claro que prefe-

ria ganhar a jogar mal, do que perder com nota 
artística. E a verdade é que a realidade não an-
dou muito distante disso. Portugal não conseguia 
jogar bem, mas fazia os mínimos para manter o 
controlo do jogo diante de uma Escócia que tam-
bém não colocava desafios muito exigentes. Um 
jogo que começou com um ritmo muito baixo 
e nunca chegou a alcançar rotações muito ele-
vadas. A primeira oportunidade do jogo até foi 
da Escócia, num desentendimento na área por-
tuguesa, com Sérgio Oliveira a cortar de cabeça 
um cruzamento de Forrest. A bola ia para a bali-
za, mas Beto respondeu com uma grande defesa 
mantendo intacto o nulo.
Cédric e Kevin Rodrigues contaram com pou-

cas oportunidades para subir pela linha, uma vez 
que a Escócia jogou com dois extremos bem 
abertos nas alas, Forrest e McGregor, que pren-
diam os laterais portugueses. Pelo meio também 
não foi fácil circular a bola, com Bruno Fernan-
des e Sérgio Oliveira com poucos espaços para 
fazer a bola chegar ao trio da frente. Só na parte 
final da primeira parte é que Portugal começou a 
soltar-se, com Bruma a recuar para depois levar 
a bola lá para a frente. O avançado do Leipzig 
ainda fez dois remates antes de Portugal chegar 
ao primeiro golo mesmo em cima do intervalo. 
Um lance iniciado precisamente por Bruma que 
abriu na esquerda para a subida de Kevin Ro-
drigues que cruzou tenso. Éder não chegou, mas 
nas suas costas surgiu Hélder Costa que só teve 
de encostar. Um golo muito festejado pelo banco 
português, uma vez que era a primeira oportuni-
dade do avançado do Wolverhamton na seleção 

principal. Um golo que trouxe alguma emoção 
às bancadas meio vazias do Hampden Park, 
numa primeira parte com fraca nota artística e 
com muitos bocejos.
Mesmo a jogar com um ritmo baixo, a quali-

dade dos portugueses era bem evidente diante 
desta seleção escocesa, com muitas limitações 
em todos os sectores do jogo. A equipa a casa 

ainda procurou entrar forte na segunda parte, 
com destaque para uma cabeçada de mergulho 
de Mckenna, mas Portugal voltou a assumir ra-
pidamente as rédeas do jogo e até cresceu com 
as primeiras alterações promovidas por Fernan-
do Santos. Entraram Renato Sanches e mais uma 
estreia, com Pedro Mendes a entrar para o eixo 
defensivo. Gedson, que já se tinha estreado no 
Algarve, frente à Croácia, também foi a jogo.
Um jogo com pouca qualidade, mas também 

não era fácil fazer melhor com um grupo de dez 
jogadores com poucas rotinas. A Seleção Nacio-
nal volta agora a juntar-se em novembro para 
dois jogos a sério, primeiro em Itália, depois em 
Guimarães, frente à Polónia.
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