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canábis agora
é legal no Canadá

O

Canadá tornou-se no mais recente país a
legalizar a canábis para fins recreativos.
Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, lembrou que a legalização permite retirar
a canábis do mercado negro das drogas.”
O lucro fora das mãos de criminosos. Proteção
para as nossas crianças. A partir de hoje a canábis é legal e regulada em todo
o Canadá”, escreveu na passada
quarta-feira no Twitter.
Os primeiros dias da nova legislação trouxeram-nos notícias
da elevada afluência de clientes
nas lojas especializadas. Além
da canábis propriamente dita, há
todo um merchandising que se
expandiu com a nova lei, como
mortalhas com as cores do país
ou óculos alusivos à droga recreativa.
Mas dois fenómenos em particular evidenciam a ‘febre’ destes primeiros dias da nova lei:
as filas longas que esperavam a

abertura de lojas nas primeiras horas da nova lei,
e o facto de haver lojas que, ao fim das primeiras
24 horas, já anunciavam estar a terminar o stock.
A objetiva da Reuters mostrou-nos um pouco
do que se tem passado por estes dias no Canadá
com a nova lei.

Festa dos músicos da Filarmónica
Portuguesa de Montreal
Sylvie Machado

O

rganizou-se na sede da
Filarmónica Portuguesa de Montreal este sábado
20 Outubro 2018 um jantar
agradecendo todos os músicos, a direção, os familiares
e colaboradores. Um jantar
para agradecer um lindo ano
de trabalho e colaboração de
toda a equipa, com boa comida e boa música.
Durante esta noite houve também a oferta da nova camisola
oferecida pelo novo patrocinador Robert Tavares da empresa
“Les Pavages et Terrassement
Terra Nova”. Uma oferta que foi
muito apreciada pelos músicos e
direção. Uma bela organização
onde todos se ajudam e dão o seu

tempo, energia, paixão e amor pela música. Eu
mesma fui membra desta associação no passado
e guardo lindas memórias desta organização. Se
você estiver interessado ou o seu filho ou filha ou
você conhece alguém que gostaria de aprender a
tocar música, a escola de música começa nesta
sexta-feira 26 outubro 2018 pelas 19h.
Junte-se a esta linda família!
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Quem

vier atrás, que feche a porta
jorge correia

A

presentado o Orçamento de Estado para 2019
(OE), último desta legislatura, voltamos ao filme de sempre: governo e seus parceiros
enaltecendo as alegadas virtudes do mesmo,
oposição enaltecendo as alegadas deficiências
do mesmo. Em que se fica?
Naturalmente todos ficamos contentes com
mais pensões, mais dinheiro para aqui e para
ali, mais apoios, etc., mas fica sempre um trago amargo depois desta ressaca de generosidade,
em que sabe bem receber mas esquece-se que é
preciso pagar toda esta generosidade, até ao dia
em que temos que a pagar... o défice zero previsto é talvez o aspeto mais positivo deste próximo
exercício orçamental, ainda que várias entidades
e personalidades já tenham alertado para os riscos inerentes à conjetura que se poderá viver de
menor desenvolvimento económico, entre outros
riscos, que poderão fazer derrapar as previsões
e, lá teremos que ir às famosas cativações para
segurar o barco.
Em contraponto temos o aumento de despesa
estrutural, nomeadamente com os grupos de pensionistas e de funcionalismo público, tão acarinhados pelos nossos políticos durante períodos
eleitorais, cujo apetite satisfeito pode transformar
políticos medíocres em vencedores aclamados.
Naturalmente a medida é justíssima para as pensões mais baixas, mas peca pela desinformação
criada pois todo um bolo de custo, significativo
por sinal, deve ser acompanhado da realidade do
seu peso rígido para os anos vindouros. Façamos
um paralelo: um orçamento para uma empresa
não só prevê os custos e aloca recursos financeiros para tal, como também prepara recursos
para a evolução pretendida para essa empresa,
desenvolvendo, expandindo, preparando para ciclos económicos menos favoráveis, etc.
Ora, na política portuguesa ignora-se completamente a visão de futuro porque esta não existe:

os eleitores têm favorecido claramente a opção
de taxas elevadíssimas, diria mesmo um clima de
taxas e taxinhas a tudo que mexe ou respira, para
“redistribuir” pelos mais “pobres”, tal Robin dos
Bosques dos tempos modernos, sem se aperceberem que não se pode distribuir mais ovos do
que aqueles que existem na cesta. Resultado disso é que vamos manter um nível elevadíssimo
de impostos e a dívida externa vai continuar a
aumentar, pois se esta mantém a mesma relação
percentual com o PIB, e este aumenta cerca de
1-2%, a dívida acompanha este aumento em valor absoluto.
Infelizmente este povo lusitano tem a tendência
nefasta de embarcar no esbanjamento assim que
se nota a mínima brisa de alívio financeiro, esbanjamento que se compreenderia se fosse para
um futuro mais rentável e sustentável, mas não,
o que importa é o imediato, o aqui e agora, pois
quem vier atrás, que fecha a porta, se esta ainda
lá estiver.

Agenda comunitária

Festa

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, Carlos Fernandes: 514-821-8935, Cláudia Tavares: 514-493-1342
ou Clarisse Carpinteiro: 514-619-2527.

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 Ferreira. A ementa será: petiscos variados em cada mesa,
sopa de legumes, filetes com arroz e salada, prato principal carne à Minhota com batatas e legumes e sobremesa 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.

São Martinho

no

Clube

O Clube Portugal e o Rancho Folclórico “Praias de Portugal organizam o jantar de S. Martinho no sábado 10 de
novembro pelas 19h.
Para mais informações: 514-844-1406

Jornalista José Pedro
Castanheira em Montreal

O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta
os seus cumprimentos e informa que o jornalista José
Pedro Castanheira vai proferir uma conferência intitulada “Lápis Azul: A história de 50 anos de censura em
Portugal”, a qual terá lugar Terça-feira, 30 de outubro de
2018, pelas 17h00, Université de Montréal; Department
de littérature et de langues du monde – Langues modernes; Pavillon Lionel-Groulx; 3150, rue Jean Brillant, Sala
C-8056; Montreal (Québec), H3T 1N8.

Fado
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).

à la

Sépharade

O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à comunidade portuguesa e
informa sobre o concerto “Fado à la Sépharade” com
Cathy Pimentel e Tamar Ilana, promovido pela Comunidade Sefardita Unificada do Québec, e com o patrocínio
do Turismo de Portugal. O referido concerto terá lugar
no dia 10 de novembro de 2018 pelas 20 horas, no Auditorium Vanier (CEGEP Vanier), 821 Sainte-Croix, Montreal, Para a aquisição de bilhetes e mais informação,
deverá aceder ao sítio www.festivalsefarad.ca

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

Seu

VINHO

*

*

Seu

à partir

$3.00

*

750 ml

*voyez détail et concept en magasin
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UVIGNON - MERL
O T - MUSCA
T
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MUSCAT
ALICANTE - PINO
T NOIR - ZINF
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ZINFANDELCHARDONN
AY- PINO
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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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Festa

do

Cozido

à

Portuguesa

nheiro da Casa Real de Portugal e o primeiro a
escrever um tratado de culinária em português
arnes, enchidos, couves (“Arte de Cozinha”, de 1680), considerava o coe outros vegetais cozi- zido à portuguesa um prato riquíssimo, onde não
dos. Pode parecer simples, faltavam perdizes, coelho e pombos:
mas não é. O cozido à portu- “Ponha-se em huma panella a cozer hum peguesa é o resultado de sécu- daço de vaca muito gorda; huma galinha, huma
los de aperfeiçoamento, com ave, huma perdiz ou pombos, hum coelho, huma
contributos das diferentes regiões do país e, lebre, huma orelheira ou pá, se for tempo de porco, chouriços, lingoiça e lombos de porco, tudo
até, ao nível das famílias.
Por exemplo, há famílias que gostam de incluir misturado com nabos ou rábanos, três cabeças de
o frango no cozido, outras que o dispensam; há alhos grandes, grão, duas ou três dúzias de casquem goste de acrescentar feijão e há quem pas- tanhas, sal e cheiros.” No entanto, não lhe chase bem sem ele. Uma coisa é certa: este é um dos mava cozido à portuguesa, mas sim o nome em
sylvio martins

4ª-feira, 24 de OUTUbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:58 Cuidados com o Frio
Sociedade Civil
7:01 Kátia Guerreiro
Filhos da Nação
7:32 Todas as Palavras
7:52	Ideias & Companhias
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:42	Os Bochechas
9:51 Do Tejo à Lezíria
12:30 Portugal em Direto
13:56	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Sinais de Vida
16:44 Do Tejo à Lezíria
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Joker
22:02 Notícias do Atlântico
23:04 Aqui Tão Longe
23:52 Jorge Silva Carvalho
Grande Entrevista
0:45 Literatura Aqui
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 25 de OUTUbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Jorge Silva Carvalho
Grande Entrevista
5:54 Cultura Geral
Sociedade Civil
6:59 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Zig Zag
9:40	Os Bochechas
9:52 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:50 Volta ao Mundo
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 A Outra Costa
Linha da Frente
16:35 Sinais de Vida
17:17 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:47 Todas as Palavras
21:09 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 Aqui Tão Longe
23:43 Fatura da Sorte
23:53 Grande Área
0:51 A Essência
1:05	À Porta da História

1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 26 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
9:32	Os Bochechas
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 Tech 3
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, 27 de OUTUbro
1:30 Miúdo Graúdo
2:09	Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
4:45	Ilha Graciosa, Açores
Visita Guiada
5:30 Fotobox
5:45 Corpo Sem Complexos
Sociedade Civil
6:45 Todas as Palavras
7:00 Siga O Coelho Branco
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Ideias & Companhias
9:25 Sporting x Sp. Braga
Futsal: Liga Sport Zone
11:15	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em 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
21:30 Paraíso
22:00 Notícias do Atlântico

astrólogo – grande MÉdiuM vidente

ProFessor aidara

C

espanhol escrito de forma aportuguesada: olha
podrida.
Domingo 21 de outubro organizou-se uma festa
tradicional com um saboroso cozido à portuguesa para todos os gostos com uma sala cheíssima
de boa gente. Foi certamente um lindo serão,
bem preenchido com DJ XMEN e um dos melhores cantores da comunidade, Eddy Sousa, que

mais adorados pratos nacionais, um verdadeiro
prato de família.
A história do cozido está envolta em algumas
dúvidas. Terá vindo de Espanha (olla podrida ou
cocido)? Será uma herança mais antiga? A verdade é que existem muitas variações do cozido

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.

encantou toda a sala com 2 lindos Fados, depois
pouco a pouco começou a fazer mexer toda a
sala. Uma festa muito bem animada. Sem esquecer a fartura de comida tão saborosa. E, para finalizar, arroz doce. Não sou muito fanático desta
sobremesa mas fiquei encantado.

514-374-2395
falo Português

por toda a Europa. Em França chama-se Pot-au-feu e em Itália chamam-lhe Bollito Misto. Em
ambos estão presentes as carnes e os legumes
cozidos.
No século XVII, Domingos Rodrigues, cozi-

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

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc
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Festejando a Nova Livraria das Memórias
e o jornal A Voz de Portugal em Grande
comunidade portuguesa
está cada vez mais rica
culturalmente, em primeiro lugar temos uma nova
livraria com centenas de livros disponíveis. Livros de
coleção, desporto, literária, comunitária e informativo sobre Portugal, Açores e Madeira.
Uma coisa que faltava à comunidade.

seus primeiros passos na comunidade portuguesa em Montreal e a mais-valia que uma livraria
dá à comunidade. Depois Sylvio Martins e Daniel Loureiro continuaram esta linda noite com
uma introdução sobre como os dois chegaram à
frente do jornal, um como editor e o outro diretor deste jornal. Logo de seguida tivemos uma
homenagem ao antigo Editor/Proprietário por
tudo o que ele fez durante 14 anos no jornal
A Voz de Portugal. Esta homenagem foi uma
grande surpresa porque ele não estava à espera
deste grandioso momento, onde o novo editor

No dia 18 de outubro o jornal A Voz de Portugal
festejou em grande com um saboroso bufet para
todos os presentes mas não só...
Na primeira parte, tivemos o Cônsul-Geral de
Portugal em Montreal, Dr. António Barroso, que
abriu o evento com um lindo discurso sobre os

do jornal ficou muito emocionado nesta homenagem e apresentação da placa comemorativa.
“Ele foi buscar-me e soube reorganizar o jornal
para enriquecer a comunidade com um jornal de
grande qualidade”, disse Sylvio Martins quando
apresentou a homenagem. Eduíno Martins res-

Sylvie Machado
fotos de joão arruda

A

ATENTOS ÀS SUAS TRADIÇÕES,

SENSÍVEIS À SUA HISTÓRIA...

A nossa comunidade é importante para nós!
Missas comemorativas para celebrar a memória dos vossos entes queridos
Domingo, 4 de Novembro de 2018

nos complexos funerários Magnus Poirier
EM FRANCÊS: 10 horas
222, boul. des Laurentides, Laval
10300, boul. Pie-IX, Montréal-Nord
7388, boul. Viau, Saint-Léonard

Autocarro gratuito

Na Igreja Notre-Dame d’Haïti 11 horas
10946, boul. Saint-Vital, Montréal-Nord
No Cimetière de Laval
EM ITALIANO:
EM FRANCÊS:
EM ESPANHOL:
EM PORTUGUÊS:

5505, rang Bas Saint-François, Laval
10 horas, 14 horas
10 horas
12 horas
12 horas

514 727.2847
www.magnuspoirier.com

450 661.7017
www.cimetierelaval.com
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realçar a ideia de uma livraria portuguesa para a
comunidade.
Depois desta primeira parte todos os presentes
foram visitar as instalações do jornal, totalmente
renovado, com a livraria na primeira sala com
divulgação dos escritores na internet com o seu
site web Saturnia.
Foi uma noite mágica com muitas emoções e
muito trabalho e dedicação. Parabéns à equipa
do jornal A Voz de Portugal e todos os presentes.

pondeu “Não há outra pessoa na comunidade
tão rápido como ele, e com um grande talento
na parte gráfica. E, estou muito contente que ele
tenha comprado o jornal e que continue a fazer

crescer o jornal para o melhor da comunidade”.
Para finalizar esta parte Jeannette Rioux veio dar
os cumprimentos ao Eduíno e ao mesmo tempo

Vidente - médium

Sr. Baba

centenas de livros para todos os gostos.
Na segunda parte foi o lançamento do livro de
Fernando Pires, “A Vontade como Liberdade de
Pensamento” onde Rosa Pires e Jean Mailloux
fizeram lindas locuções sobre a vida de Fernando Pires e a sua obra jornalística. Tivemos um
momento sensacional e com muitas emoções
quando o cantor Kassio cantou e encantou toda a
sala com uma canção cantada à capela.
Homenagem ao Manuel Carvalho pelo trabalho incansável ao longo de 35 anos para o jornal
A Voz de Portugal, e através da comunidade, e
não esquecendo o seu último trabalho na UTL
e a Bibliotéca José d’Almansor sem esquecer a

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

Chama para 514-513-5788
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Antigamente eu costumava
passar o Natal, festas, aniversários e todos os outros feriados
em lágrimas porque a minha
família estava separada. Havia
apenas solidão e tristeza. Eu
estava quase a suicidar-me,...
mas quando visitei José, ele
me mostrou porquê, e quem fez
bruxaria a mim. Eu recomendo José porque ele me ajudou
muito e os seus resultados são
imediatos.
Família Sousa

Eu pensei que o meu filho era autista ou tinha algum tipo de deficiência. Eu sempre sofri por causa
disso. Ele tinha tratamentos para
esquizofrenia e outras doenças, e
ciência alternativa. Com a ajuda de
José, ele mostrou-me que isso devia ser feitiçaria feita pela amante do
meu marido quando eu estava grávida. Agora o meu filho é normal e
completamente saudável. Obrigado
José por remover todo o mal.
Tania e Eduardo
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Finalmente nós casamos... Finalmente feliz
e protegido. Acabou
a bruxaria do meu ex
finalmente. Devemos
tudo a Deus e ao poderoso José.
Mr. e Mrs. Varichelo

Depois de perder uma
das minhas pernas por
causa de um acidente, eu valorizei a saúde
e depois que descobri
que o acidente foi causado por toda a energia
ruim que o meu primo
estava me enviando, eu
poderia recuperar minhas pernas ou evitar o
acidente, eu recomendo
José para tirar-me toda a energia negativa.
Vencedor

A vida e o amor triunfaram. Eu meti a minha
foto de gravidez no Facebook e o meu inimigo
levou-lá para fazer bruxaria. José eliminou o
mal e nos protegeu do
mal. Obrigado José.
Núbia
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Quem Pensa No Suicídio
Tem Fome E Sede De Viver
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Carneiro: Carta Dominante: 5 de Espadas,
que significa Avareza. Amor: Não seja mal-humorado, cultive diariamente o otimismo. Saúde:
Faça alguns exercícios físicos, mesmo em sua
casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que
pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29
Touro: Carta Dominante: Os Enamorados,
que significa Escolha. Amor: Exprima os seus
sentimentos sem medo de ser ridículo. Saúde:
Cuidado com o frio. Dinheiro: Momento favorável. Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49
Gémeos: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado e
peça desculpa quando errar. Saúde: Agasalhe-se mais, pois as constipações andam por aí. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40
Caranguejo: Carta Dominante: A Estrela,
que significa Proteção, Luz. Amor: Não seja injusto com os seus amigos, pense bem naquilo
que diz. Saúde: Procure o oftalmologista, pois
essas dores de cabeça podem estar relacionadas com
os seus olhos. Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

A

vida clama pela continuidade. Mesmo os que
pensam em suicídio têm sede
e fome de viver. Alguns profissionais de psiquiatria e de
psicologia não percebem que
por detrás da ideia do suicídio há uma fome
desesperada de viver. Não existe ideia pura de
suicídio.
A única exceção é a lógica absurda do terrorismo, em que os homens se matam sem dor, sob
o cárcere de um ideal destrutivo. Ninguém que
sofre quer matar a vida. Eles querem matar o
humor deprimido, a angústia, a ansiedade aflitiva, a dor que cala fundo e invisível na alma.
Como ninguém morre por doenças psíquicas, as
pessoas atentam contra o seu corpo para tentar
silenciar a dor. Sob uma intensa dor emocional, o
território de leitura da memória se fecha, retraindo a capacidade de pensar. Surgem as ideias de
suicídio, vontade de dormir e não acordar mais,
de fugir ou mesmo de morrer. Todas as pessoas

que sofrem e pensam em desistir da vida, não
existe nelas a ideia filosófica do fim da existência
e, sim, do fim da dor.
Muitos jovens e adultos brilhantes pensam no
fim da vida. Em países como o Japão e a Suiça o índice de suicídio na juventude é alto. Eles
devem aprender a exterminar a sua dor e não a
vida. Quando aparece a dificuldade de gerir problemas e conflitos, a angústia bate à porta, o desespero entra pelas janelas silenciosas da solidão
e preenche os espaços vazios. E muitos começam a pensar que não vale a pena viver.
Estes sintomas tocam em todas as classes sociais, as pessoas esquecem-se, ou não sabem,
que não estão programados para morrer, mas sim
para viver. Nunca nos devemos deixar submeter
à escravidão das ideias negativas. Em caso de depressão ou angústia: devemos fazer apelo àquela
grande força interior que em todos nós habita;
aquela força positiva que consegue extrair o belo
do feio, que consegue extorquir o sol das nuvens
escuras, e fazer do Inverno Primavera.
Para que com dignidade a vida, valha a pena
salutar, nesta curta passagem terrena.

Leão: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Se existir desconfianças
entre o casal, será difícil a harmonia. Saúde: Na
saúde em geral não se sentirá muito bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que
habitualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

Palavras e Ideias

Virgem: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Sentir-se-á irresistível
e sentimental. Saúde: Poderão surgir bloqueios
de ordem psicológica. Dinheiro: Oportunidade
para executar aquele projeto com êxito.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

meu saudoso pai, falecido há quase quinze anos,
arrepiava-se e, às vezes, perdia
a paciência quando alguém o
chamava de você. “Você”, dizia
ele, o meu velhote, “é uma forma malcriada!
Não se trata as outras pessoas, a quem devemos
respeito, dessa forma!” E logo puxava por um
velho dicionário da língua portuguesa que ele
possuía para apontar-me a prova daquilo que ele
pensava e dizia. Não me recordo a descrição que
o dicionário sugeria para o “você” entre portugueses. “No Brasil, sim”, dizia o meu pai, “ eles
dizem você para cá, você para lá.” Ele conhecia
bem aquela prática brasileira, porque o irmão,
o meu tio José, morava no Brasil desde 1941, e
viera visitar a família em São Miguel em 1954,
carregado dos seus “vocês” brasileiros. Aquilo,
sim, estava bem e era bonito, sobretudo cantarolado com o sotaque tropical...

meu pai, com o apoio do seu velho dicionário.
Mas, a prova da falta de respeito não para aí,
pois o “Ciberdúvidas da Língua Portuguesa”, a
meu ponto de vista o melhor tira-teimas nestes
assuntos, diz que: “[...]há quem não aceite ser
interpelado por meio do pronome você, que está
associado, como atestam os dicionários, ao tratamento de pessoas «de igual para igual ou de superior para inferior, a nível social, hierárquico ou
etário» (Dic. da Academia das Ciências de Lisboa). Para quem encara o tratamento por você
como uma falta de respeito para com a pessoa
desconhecida (ou hierarquicamente superior)
que se pretende interpelar, este pronome implica demasiada confiança e deveria ser substituído
por «o/a senhor(a)», «o/a chefe/patrão, etc.» ou,
no contexto escolar, «o/a professor(a)».
E existem outras referências que vão no mesmo
sentido. O contexto quase que dialetal em que o
“você” se transformou no Brasil, para quem olha
de fora, ainda não foi maioritariamente aceite em
Portugal. Nem deve ser!
Está começando a aparecer uma certa forma de

Pois eu herdei do meu pai – realidades da genética, ou será da educação – a mesma aversão pelo
“você” com o qual, de vez em quando, alguém
me alcunha. Muitas vezes não me incomoda, sobretudo quando vem de pessoas mais novas que
vêm sendo influenciadas pela presença cada vez
mais marcante e segura da “língua portuguesa do
Brasil”. Mas outros, que até penam a conter outros sotaques, irritam-me ao máximo!
Diz o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa que: “o uso expresso deste pronome [você]
pode estar associado ao português do Brasil, ao
tratamento informal entre pessoas que não se tratam por tu, ao tratamento de uma pessoa hierarquicamente inferior ou mesmo a um tratamento
pouco respeitoso.”
Pois, “pouco respeitoso” era o que mantinha o

subordinação cultural, mais acentuada ainda depois do Acordo Ortográfico, mas não devemos
deixar que essa tendência nos roube mais um pedaço daquilo que herdamos cultural e, sobretudo, identitariamente.
Mesmo os nossos irmãos-primos brasileiros,
frequentemente, se afastam do “você”, substituindo-o por “o senhor(a)” quando interpelam
alguém a quem acham dever respeito, afastando-se da familiaridade gratuita . Sabem que há ocasiões para uma forma e ocasiões para a outra. Eu
vou sempre aceitar os “você” dos meus amigos e
familiares brasileiros, como, por exemplo, a minha querida norinha, mas vou resistir cada vez
mais aos “você” de gente portuga que se põe no
bico dos pés para me interpelar...
Você também!...

Balança: Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa. Amor: Não viva obcecado
com a ideia de perder a pessoa que tem ao seu
lado. Saúde: Não se desleixe e cuide de si. Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47
Escorpião: Carta Dominante: 5 de Ouros,
que significa Perda, Falha. Amor: Procure ser
mais extrovertido, só tem a ganhar com isso.
Saúde: Cuidado com as correntes de ar, está
com tendência para se constipar.
Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa altura
para o fazer.
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41
Sagitário: Carta Dominante: Rei de Ouros,
que significa Inteligente, Prático. Amor: Festeje
as datas importantes da sua relação. Saúde: Vá
ao médico, nem que seja por rotina. Dinheiro: Pense
bem antes de tomar qualquer tipo de decisão nesta
área.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33
Capricórnio: Carta Dominante: 10 de Paus,
que significa Sucessos Temporários, Ilusão.
Amor: A harmonia reina na sua família. Saúde:
Previna-se contra otites.
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra
acentuada. Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46
Aquário: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, ninguém
o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no seu sangue, pois poderá ter tendência para diabetes.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma
pequena extravagância, mas não se exceda.
Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49
Peixes: Carta Dominante: 10 de Ouros, que
significa Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa
que tem a seu lado. Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde
poderá vir a precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

Os atoleimados do “você”, ou vice versa!
Duarte M. Miranda

O

“Os homens não têm muito respeito pelos outros porque
têm pouco até por si próprios.” - Leon Trotsky
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

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

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

514-898-2078

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

MERCEARIAS

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

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

info@beiranova.ca

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

renovações

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

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

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Matemática

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

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

renovações
5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION

serviços
financeiroS

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

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTA da Maria rosa

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

Maluco pirou de vez!
Um maluco está a esfregar-se com cera, quando
aparece o enfermeiro: – O que é que está a fazer?
– Estou a pôr cera.
– Cera? Para quê?
– Então, os outros são doidos varridos, eu quero
ser doido encerado.
Só fazem asneiras!
Um agricultor farto de lhe roubarem as melancias
do quintal põe lá uma placa:
“Há uma melancia que está envenenada!”
Quando os miúdos passam lá à noite não comem
nenhuma mas também põe lá uma placa.
De manhã ao acordar o agricultor vai contar as melancias e não faltava nenhuma. Ele ficou todo feliz,
depois vê a outra placa que dizia: “Agora há duas!!!”

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

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

divisão
produto
adição
fração
igualdade
função
equação
subtração

tabuada
proporção
aritmética
fórmulas
álgebra
conjuntos
binômio

especialista
em
Renovações
ligeiras

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

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

SUDOKU: nível difícil

1 4
9
7 6
9
5
4
3 4
5
8 3

1

7 8

2
1
3 2

8
9

9
4 7
1
6 9

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 a cozinha
durante a tarde e noites. Frank: 514-842-4813
Motorista com carta de condução Classe 3. Trabalho 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
Precisa de homens para trabalhar em paisagismo,
cofragem, cimento e “Pavé-uni”.
Com ou sem experiência.
Bom salário.
514-977-7173
Precisa-se de casal para fazer limpeza na cidade
de St-Laurent a tempo parcial, a partir das 18h.
514-793-0126

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
Precisa-se de empregados para trabalhar numa
padaria, pessoa para cozinhar, para trabalhar ao
balcão, e padeiro.
Rose ou David: 450-629-5115 ou 514-298-4733
Precisa-se de uma pessoa para fazer
limpeza de uma casa das 14h às 19h.
Connie: 514-875-4800 ou 514-803-6842

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
Mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um
empregado na preparação da nossa especialidade,
chouriço português, desde o início até ao final do
processo, bem como as especiarias, embalagem e
preparação das encomendas. O candidato deve ter
experiência nesta área. 514-849-3808
Precisa-se de uma pessoa para tomar conta de uma
casa com experiência. 5 dias por semana, das 9h às
17h. Deve falar um pouquinho de inglês.
514-996-6455
Precisa-se de pessoas para trabalhar como caixeiro a
tempo parcial ou inteiro. Deve ser disponível 7 dias por
semana das 9h às 22h.
Isabel ou Elizabete: 514-849-6307
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. Marlene 514-645-3197
Precisa-se de uma pessoa séria para fazer limpeza de
uma casa (RBNB).
Arlindo: Cel 514-770-6200 ou 514-272-2431
Precisa-se de um trabalhador para um armazém para
trabalhos gerais durante uma estação, 12$/h.
Domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.
Connie: 514-875-4800 ou 514-803-6842
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 450-9751977, pelo e-mail sandrag@saronet.com ou ligue para
450-975-2303 entre as 09h00 e as 16h30.

Tavares Correia
†Faleceu emIria
Montreal, no dia

20 de outubro de 2018, a Sra.
Iria Tavares Correia, natural
de Água de Pau,
São Miguel, Açores, com a
idade de 80 anos. Esposa do
já falecido José Maria Correia. Deixa na dor seus filhos
Carlos (Conceição), José
(Kathy), João (Lucília), Conceição (David), Netos/as, já
falecido Kelly, Vanessa, Melissa, James, Jonathan, Matthew, Emma, Tristan e seus
cônjugues. Suas bisnetas
Naeva e Léa. Seus irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral foi terça-feira dia 23 de outubro de 2018 às
10h na igreja Santa Cruz, foi sepultada no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa de sétimo dia que se realiza sábado 27 de
outubro de 2018 às 18h30. Em vez de enviar flores, um
donativo à “La Fondation canadienne du rein” seria muito apreciado. A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado
pelo vosso conforto. Bem-haja.

da costa gil
†Faleceu emvictorino
Laval, no dia 17

de outubro de 2018, o Sr. Victorino da Costa Gil, natural
da vila da Lagoa, São Miguel,
Açores, com a idade de 89
anos. Esposo da Sra. Maria de
Sousa Craveiro. Deixa na dor
sua esposa, seus filhos/as Jaime (Angela Fragonicolakis),
Suzanne (Lina Savage), Helena. Netos Victor, William, Elias
e Jeanne-D’Arc. Irmãos José
Luís, João e Ilda, sobrinhos/
as, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral foi segunda-feira dia 22 de outubro de 2018
às 11h na igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval
foi sepultado no cemitério St-Martin em Laval. A família
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que,
de qualquer forma, se lhes associam neste momento
de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto.
Bem-haja.

MEMORANDUM
1º ANO DE SAUDADE

Adelino REIS Laranjeiro

1939-2017
Recordando com profunda
saudade, o Sr. Adelino Reis
Laranjeiro pelas pessoas
amigas e familiares na liturgia do 1º ano em sufrágio
pela sua alma.
Uma missa será celebrada
na sábado, dia 3 de novembro de 2018, às 18h30, na
Igreja Santa Cruz situada no
60 Rachel oeste em Montreal.
Agradecemos antecipadamente todas as pessoas que
se dignarem assistir a este
ato religioso.
Esposa e filhos

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
Companhia imobiliária procura um carpinteiro ou
um zelador a tempo inteiro. Excelente salário para o
candidato segundo a experiência e atendendo aos
requisitos da posição.

514-937-5357 #1 514-355-7171
info@royalwestmount.com

aluga-se
Aluga-se 2x31/2 situado no bairro
Rosemont Petite Patrie
muito bem situado.
Sr. Monteiro: 514-831-3061
procura-se
Procura-se pequeno apartamento para um jovem
trabalhador, mobilado ou não.
438-396-6357

serviços

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem
voodoo. Rosa: 514-918-3956
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F1: Kimi Räikkönen Vence
GP dos Estados Unidos
Hélder Dias

K

imi Räikkönen que não
ganhava uma corrida
desde o Grande Prémio da
Austrália em 2013 acaba por o
fazer e isto desde o seu retorno
à Ferrari em 2014, defendendo-se impecavelmente de Max Verstappen e
Lewis Hamilton numa emocionante disputa
nos momentos finais da corrida. Räikkönen
passou Hamilton logo após a largada na pri-

meira curva e com uma estratégia de uma só
paragem foi o piloto mais rápido neste Grande Prémio dos Estados Unidos da América,
vencendo e convencendo maravilhosamente.
E no final da corrida Räikkönen comentou
“tive um ótimo fim de semana e o meu monolugar esteve muito bom. Fiz um bom arranque e evidentemente que tive que forçar muito o ritmo mas tive velocidade suficiente para
manter os meus pneus vivos até ao final da

João Sousa

desce quatro

lugares no ranking
oão Sousa desceu quatro lugares no
ranking mundial e passou a ocupar a 48.ª
posição da hierarquia divulgada esta segunda-feira, que continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal.
Apesar da descida na classificação ATP, João
Sousa, de 29 anos, mantém-se como o melhor
representante português, muitos lugares acima
de Pedro Sousa, 138.º posicionado, e de Gastão
Elias, 198.º, que ascenderam duas posições cada
um. Nadal permanece no comando do ranking,
seguido do sérvio Novak Djokovic e suíço Ro-

J

corrida os quais estavam melhores que os dos
Max e Hamilton”, disse satisfeito o Ice-man.
Quanto a Hamilton o piloto da Mercedes não
deixou de felicitar Räikkönen dizendo “quero felicitar Kimi pelo seu excelente trabalho durante
toda a corrida”. Max Verstappen fez uma corrida
incrível cruzando a linha de chegada em segundo lugar depois de iniciar a sua longa corrida na
décima oitava posição .
Hamilton controlou parte da corrida depois de
ganhar tempo quando o carro de segurança Virtual foi acionado para a retirada do Red Bull de
Daniel Ricciardo, que abandonou mais uma vez
com problemas no seu RB14. Hamilton acaba
por voltar às boxes mas, a estratégia de mais uma
paragem provou não ser a melhor para o britânico. Hamilton voltou às boxes na 38ª volta para
seu segundo pit stop e perseguiu Verstappen e
Raikkonen na frente. Mas o piloto inglês não os
conseguiu ultrapassar. Sebastian Vettel que terminou na quarta posição, prolongou a decisão do
mundial 2018 da Fórmula 1 para domingo próximo no México.
Próximo encontro GRANDE PRÉMIO DO
MÉXICO. E, quem sabe, coroação do CAMPEÃO 2018? A ver vamos!

Liga dos campeões

23/10	Grp.H
	Grp.E
	Grp.E
	Grp.G
	Grp.H
	Grp.G
	Grp.F
	Grp.F

Young Boys 1-1 Valencia
AEK 0-2 Bayern München
Ajax 1-0 Benfica
Real Madrid 2-1 Plzen
Manchester United 0-1 Juventus
Roma 3-0 CSKA Moskva
Shakhtar Donetsk 0-3 Man. City
Hoffenheim 3-3 Lyon

24/10	Grp.B
	Grp.A
	Grp.B
	Grp.C
	Grp.D
	Grp.A
	Grp.D
	Grp.C

PSV 12:55 Tottenham
Club Brugge 12:55 Monaco
Barcelona 15:00 Internazionale
Liverpool 15:00 Crvena Zvezda
Lokomotiv 15:00 FC Porto
B. Dortmund 15:00 A. Madrid
Galatasaray 15:00 Schalke 04
Paris SG 15:00 Napoli

Europa League 25 de outubro

ger Federer, segundo e terceiro colocados, encabeçando um top 10 em que a única alteração
passou pela troca de posições entre o norte-americano John Isner, nono, e o sul-africano Kevin
Anderson, 10º. A classificação feminina também
continua a ser liderada pela romena Simona Halep, mas agora com uma nova perseguidora direta, a alemã Angelique Kerber, que desalojou Caroline Wozniacki do segundo posto, relegando a
dinamarquesa para o terceiro lugar.

	Grp.B Red Bull Salzburg 12:55 Rosenborg
Grp.B RB Leipzig 12:55 Celtic
	Grp.D Anderlecht 12:55 Fenerbahçe
	Grp.D Spartak Trnava 12:55 Dinamo Zagreb
	Grp.A FC Zürich 12:55 Bayer Leverkusen
	Grp.F Milan 12:55 Real Betis
	Grp.A AEK Larnaca 12:55 Ludogorets Razgrad
Grp.E Sporting 12:55 Arsenal
	Grp.F Dudelange 12:55 Olympiacos
	Grp.C Zenit 12:55 Bordeaux
Grp.C FC Kobenhavn 12:55 Slavia Praha
Grp.E Karabakh 12:55 Vorskla
Grp.G Rangers 15:00 Spartak Moskva
Grp.G Villarreal 15:00 Rapid Wien
Grp.H	Marseille 15:00 Lazio
Grp.J	 Standard Liège 15:00 FK Krasnodar
Grp.K FK Jablonec 15:00Astana
Grp.L Chelsea 15:00 BATE Borisov
Grp.L PAOK 15:00 MOL Vidi FC
Grp.H	Eintracht Frankfurt 15:00 A. Limassol
Grp.K Rennes 15:00 Dynamo Kyiv
Grp.J Sevilla 15:00 Akhisar
Grp.I Besiktas 15:00 Genk
Grp.I Sarpsborg 08 15:00 Malmö

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

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

V

E

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

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

resultados

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-Estoril Praia
4-FC Famalicão
5-Mafra
6-Leixões
7-Penafiel
8-Braga B
9-V. Guimarães B
10-Farense
11-Varzim
12-Ac. Viseu
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
13
11
10
8
7
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4

6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
7
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
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
3
3
5
2
1

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

9
7
20
11
9
8
6
4
4
5
7
10
6
6
4
6
6
4

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

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

taça de portugal | 3ª Eliminatória
2018/10/18
Sertanense 0-3 Benfica
2018/10/19
Vila Real 0-6 FC Porto
2018/10/20
Cova da Piedade 2-1 Portimonense
Amora FC 3-4 (a.p.) Belenenses SAD
Valenciano 0-7 V. Guimarães
Sp. Espinho 3-3 (11-10)g.p. Ac. Viseu
Loures 1-2 Sporting
2018/10/21
Vale Formoso 4-3(a.p.) SC Coimbrões
Moura 0-0 (3-4)g.p. Marítimo
Leixões 3-1 Amarante FC
Vilafranquense 0-4 Anadia
Fátima 1-4 Boavista
Armacenenses 1-2 V. Setúbal
S. Martinho 0-1 Moreirense
Torreense 1-5 Rio Ave
Águeda 1-0 Louletano
Santa Iria 0-2 SC Praiense
Estoril Praia 1-1 (3-4)g.p. Tondela
Pedras Salgadas 1-4 Chaves
Maria da Fonte 1-2 Santa Clara
Mirandela 1-2 (a.p.) Feirense
Lusitano FCV 4-3 (a.p.) Nacional
Casa Pia 2-1 Angrense
Silves 2-1 (a.p.) Chaves Satélite
Paços Ferreira 2-0 Gafanha
U. Madeira 2-0 U. Santiago
Fafe 0-0 (2-4)g.p. Penafiel
Montalegre 2-1 (a.p.) Oriental
Limianos 0-2 Sp. Covilhã
Farense 1-3 Arouca
Sacavenense 1-3 Desp. Aves
FC Felgueiras 1932 0-1 Braga
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