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A 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 canadia-
no, 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 ca-
nábis é legal e regulada em todo 
o Canadá”, escreveu na passada 
quarta-feira no Twitter.
Os primeiros dias da nova le-

gislação 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 re-
creativa.
Mas dois fenómenos em parti-

cular evidenciam a ‘febre’ des-
tes 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

organizou-se na sede da 
Filarmónica Portugue-

sa de montreal este sábado 
20 outubro 2018 um jantar 
agradecendo todos os músi-
cos, a direção, os familiares 
e colaboradores. Um jantar 

para agradecer um lindo ano 
de trabalho e colaboração de 
toda a equipa, com boa comi-
da e boa música. 
Durante esta noite houve tam-

bém a oferta da nova camisola 
oferecida pelo novo patrocina-
dor 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 

SylvIe mAchADo 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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1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

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, 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 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.

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

Quem vier Atrás, Que Feche A PortA

Apresentado o orçamen-
to de estado para 2019 

(oe), último desta legislatu-
ra, voltamos ao filme de sem-
pre: 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 tra-
go 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 previs-
to é talvez o aspeto mais positivo deste próximo 
exercício orçamental, ainda que várias entidades 
e personalidades já tenham alertado para os ris-
cos 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 pen-
sionistas e de funcionalismo público, tão acari-
nhados pelos nossos políticos durante períodos 
eleitorais, cujo apetite satisfeito pode transformar 
políticos medíocres em vencedores aclamados. 
Naturalmente a medida é justíssima para as pen-
sões 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 finan-
ceiros para tal, como também prepara recursos 
para a evolução pretendida para essa empresa, 
desenvolvendo, expandindo, preparando para ci-
clos económicos menos favoráveis, etc. 
Ora, na política portuguesa ignora-se completa-

mente 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 aperce-
berem que não se pode distribuir mais ovos do 
que aqueles que existem na cesta. Resultado dis-
so 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 va-
lor absoluto. 
Infelizmente este povo lusitano tem a tendência 

nefasta de embarcar no esbanjamento assim que 
se nota a mínima brisa de alívio financeiro, es-
banjamento 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.

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

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 intitu-
lada “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 moder-
nes; Pavillon Lionel-Groulx; 3150, rue Jean Brillant, Sala 
C-8056; Montreal (Québec), H3T 1N8.

FAdo à lA séPhArAde
o Consulado Geral de Portugal em Montreal apresen-
ta os seus cumprimentos à comunidade portuguesa e 
informa sobre o concerto “Fado à la Sépharade” com 
Cathy Pimentel e Tamar ilana, promovido pela Comuni-
dade 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 Au-
ditorium Vanier (CeGeP Vanier), 821 Sainte-Croix, Mon-
treal, Para a aquisição de bilhetes e mais informação, 
deverá aceder ao sítio www.festivalsefarad.ca 
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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

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

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

FestA do cozido à PortuguesA
SylvIo mArtINS

carnes, enchidos, couves 
e outros vegetais cozi-

dos. Pode parecer simples, 
mas não é. o cozido à portu-
guesa é o resultado de sécu-
los de aperfeiçoamento, com 

contributos das diferentes regiões do país e, 
até, ao nível das famílias.
Por exemplo, há famílias que gostam de incluir 

o frango no cozido, outras que o dispensam; há 
quem goste de acrescentar feijão e há quem pas-
se bem sem ele. Uma coisa é certa: este é um dos 

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 ver-
dade é que existem muitas variações do cozido 

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-

nheiro da Casa Real de Portugal e o primeiro a 
escrever um tratado de culinária em português 
(“Arte de Cozinha”, de 1680), considerava o co-
zido à portuguesa um prato riquíssimo, onde não 
faltavam perdizes, coelho e pombos:
“Ponha-se em huma panella a cozer hum pe-

daço de vaca muito gorda; huma galinha, huma 
ave, huma perdiz ou pombos, hum coelho, huma 
lebre, huma orelheira ou pá, se for tempo de por-
co, chouriços, lingoiça e lombos de porco, tudo 
misturado com nabos ou rábanos, três cabeças de 
alhos grandes, grão, duas ou três dúzias de cas-
tanhas, sal e cheiros.” No entanto, não lhe cha-
mava cozido à portuguesa, mas sim o nome em 

espanhol escrito de forma aportuguesada: olha 
podrida.
Domingo 21 de outubro organizou-se uma festa 

tradicional com um saboroso cozido à portugue-
sa para todos os gostos com uma sala cheíssima 
de boa gente. Foi certamente um lindo serão, 
bem preenchido com DJ XMEN e um dos me-
lhores cantores da comunidade, Eddy Sousa, que 

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 esque-
cer a fartura de comida tão saborosa. E, para fi-
nalizar, arroz doce. Não sou muito fanático desta 
sobremesa mas fiquei encantado. 
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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

Na Igreja Notre-Dame d’Haïti 11 horas
10946, boul. Saint-Vital, Montréal-Nord

No Cimetière de Laval  5505, rang Bas Saint-François, Laval
EM ITALIANO: 10 horas, 14 horas
EM FRANCÊS: 10 horas
EM ESPANHOL: 12 horas
EM PORTUGUÊS: 12 horas

514 727.2847
www.magnuspoirier.com

450 661.7017
www.cimetierelaval.com

Autocarro gratuito

FesteJAndo A novA livrAriA dAs memóriAs
e o JornAl A voz de PortugAl em grAnde

SylvIe mAchADo
FotoS De João ArrUDA

A comunidade portuguesa 
está cada vez mais rica 

culturalmente, em primei-
ro lugar temos uma nova 
livraria com centenas de li-
vros disponíveis. Livros de 

coleção, desporto, literária, comunitária e in-
formativo sobre Portugal, Açores e Madeira. 
Uma coisa que faltava à comunidade.

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 

seus primeiros passos na comunidade portugue-
sa em Montreal e a mais-valia que uma livraria 
dá à comunidade. Depois Sylvio Martins e Da-
niel Loureiro continuaram esta linda noite com 
uma introdução sobre como os dois chegaram à 
frente do jornal, um como editor e o outro dire-
tor 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 

do jornal ficou muito emocionado nesta home-
nagem 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-



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 
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vidEntE  -  MÉdiuM

sr. BaBa
trabalho garantido, sério e

rápido. Especialista em amor,
retorno do ente-querido, trabalho,

sorte, proteção oculta.
fala EM francês

chama para 514-513-5788

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 

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 Fernan-
do 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 traba-

lho 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 

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.



P. 8 | QUARTA-FEIRA, 24 DE oUTUbRo DE 2018 | A Voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

Eu pensei que o meu filho era au-
tista ou tinha algum tipo de defi-
ciência. 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 de-
via ser feitiçaria feita pela amante do 
meu marido quando eu estava grá-
vida. Agora o meu filho é normal e 
completamente saudável. Obrigado 

josé por remover todo o mal.
tania e Eduardo

antigamente eu costumava 
passar o natal, festas, aniversá-
rios 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 recomen-
do josé porque ele me ajudou 
muito e os seus resultados são 
imediatos.            família sousa
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finalmente nós casa-
mos... finalmente feliz 
e protegido. acabou 
a bruxaria do meu ex 
finalmente. Devemos 
tudo a deus e ao pode-
roso josé.

Mr. e Mrs. varichelo

depois de perder uma 
das minhas pernas por 
causa de um aciden-
te, eu valorizei a saúde 
e depois que descobri 
que o acidente foi cau-
sado por toda a energia 
ruim que o meu primo 
estava me enviando, eu 
poderia recuperar mi-
nhas pernas ou evitar o 
acidente, eu recomendo 

josé para tirar-me toda a energia negativa.
vencedor

a vida e o amor triun-
faram. Eu meti a minha 
foto de gravidez no fa-
cebook e o meu inimigo 
levou-lá para fazer bru-
xaria. josé eliminou o 
mal e nos protegeu do 
mal. Obrigado josé.

núbia



carnEirO: Carta Dominante: 5 de espadas, 
que significa Avareza. Amor: Não seja mal-hu-
morado, 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 favorá-

vel. Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

gÉMEOs: Carta Dominante: A Justiça, que sig-
nifica Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado e 
peça desculpa quando errar. Saúde: Agasalhe-
-se mais, pois as constipações andam por aí. Di-

nheiro: 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 in-
justo 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 norma-
lidade. 
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEãO: Carta Dominante: 3 de Copas, que signi-
fica Conclusão. Amor: Se existir desconfianças 
entre o casal, será difícil a harmonia. Saúde: Na 
saúde em geral não se sentirá muito bem. Di-

nheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que 
habitualmente. 
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

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

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. Di-

nheiro: As suas economias estão a descer, tenha al-
gum 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 dis-
ser aquilo que sente verdadeiramente, ninguém 
o poderá adivinhar. Saúde: Cuidado com o ex-

cesso de açúcar no seu sangue, pois poderá ter ten-
dência 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 caminha-

da por semana e verá como a sua circulação sanguí-
nea 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
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Quem PensA no suicídio
tem Fome e sede de viver

A vida clama pela conti-
nuidade. mesmo os que 

pensam em suicídio têm sede 
e fome de viver. Alguns pro-
fissionais 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 terroris-

mo, 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 afli-
tiva, 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, retrain-
do 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 

JoSé DA coNceIÇão 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 Sui-
ça 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 pro-
blemas e conflitos, a angústia bate à porta, o de-
sespero entra pelas janelas silenciosas da solidão 
e preenche os espaços vazios. E muitos come-
çam a pensar que não vale a pena viver.
Estes sintomas tocam em todas as classes so-

ciais, 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 de-
pressão 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.

PAlAvrAS e IDeIAS 

os AtoleimAdos do “você”, ou vice versA!

o meu saudoso pai, faleci-
do 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 portu-
gueses. “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 cantaro-
lado com o sotaque tropical...

Pois eu herdei do meu pai – realidades da gené-
tica, ou será da educação – a mesma aversão pelo 
“você” com o qual, de vez em quando, alguém 
me alcunha. Muitas vezes não me incomoda, so-
bretudo 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 ou-
tros sotaques, irritam-me ao máximo!
Diz o Dicionário Priberam da Língua Portugue-

sa que: “o uso expresso deste pronome [você] 
pode estar associado ao português do Brasil, ao 
tratamento informal entre pessoas que não se tra-
tam por tu, ao tratamento de uma pessoa hierar-
quicamente inferior ou mesmo a um tratamento 
pouco respeitoso.”
Pois, “pouco respeitoso” era o que mantinha o 

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 trata-
mento de pessoas «de igual para igual ou de su-
perior para inferior, a nível social, hierárquico ou
etário» (Dic. da Academia das Ciências de Lis-

boa). 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 impli-
ca 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 

subordinação cultural, mais acentuada ainda de-
pois do Acordo Ortográfico, mas não devemos 
deixar que essa tendência nos roube mais um pe-
daço daquilo que herdamos cultural e, sobretu-
do, identitariamente.
Mesmo os nossos irmãos-primos brasileiros, 

frequentemente, se afastam do “você”, substi-
tuindo-o por “o senhor(a)” quando interpelam 
alguém a quem acham dever respeito, afastando-
-se da familiaridade gratuita . Sabem que há oca-
siões para uma forma e ocasiões para a outra. Eu 
vou sempre aceitar os “você” dos meus amigos e 
familiares brasileiros, como, por exemplo, a mi-
nha 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!...

DUArte m. mIrANDA

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





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 | mAtemátIcA

DiViSão
PRoDuTo
ADição
FRAção
iGuALDADe
FuNção
eQuAção
SuBTRAção

TABuADA
PRoPoRção
ARiTMéTiCA
FóRMuLAS
áLGeBRA
CoNJuNToS
BiNôMio 

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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sUDoKU: níVEl DIFícIl
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A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
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DA comUnIDADE PoRTUgUEsA
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7

9

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.

8
5

4

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 me-
lancias e não faltava nenhuma. Ele ficou todo feliz, 
depois vê a outra placa que dizia: “Agora há duas!!!”

9
6

1
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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. 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 limpe-
za e manutenção de edifícios de escritórios a tempo 
inteiro ou parcial. Deve ter um carro. Homens e mulhe-
res podem se inscrever. 
Por favor, envie seu currículo por fax para 450-975-
1977, pelo e-mail sandrag@saronet.com ou ligue para 
450-975-2303 entre as 09h00 e as 16h30.

Precisa-se de cozinheiro/a responsável com 5 anos 
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrâni-
ca,  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

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

m e m o r A N D U m
1º anO dE saudadE

adElinO rEis laranjEirO
1939-2017

Recordando com profunda 
saudade, o Sr. Adelino Reis 
Laranjeiro pelas pessoas 
amigas e familiares na litur-
gia do 1º ano em sufrágio 
pela sua alma.
uma missa será celebrada 
na sábado, dia 3 de novem-
bro de 2018, às 18h30, na 
igreja Santa Cruz situada no 
60 Rachel oeste em Mon-
treal.
Agradecemos antecipada-
mente todas as pessoas que 
se dignarem assistir a este 
ato religioso.

Esposa e filhos

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

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

† iria tavarEs cOrrEia
Faleceu em 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 Cor-
reia. Deixa na dor seus filhos 
Carlos (Conceição), José 
(Kathy), João (Lucília), Con-
ceição (David), Netos/as, já 
falecido Kelly, Vanessa, Me-
lissa, James, Jonathan, Mat-
thew, emma, Tristan e seus 
cônjugues. Suas bisnetas 
Naeva e Léa. Seus irmãos/
ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, assim como outros fa-
miliares 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 sau-
dade 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 mui-
to apreciado. A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes asso-
ciam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado 
pelo vosso conforto. Bem-haja.

aluga-se

aluga-se 2x31/2 situado no bairro 
rosemont Petite Patrie

muito bem situado.
sr. Monteiro: 514-831-3061

† victOrinO da cOsta gil
Faleceu em Laval, no dia 17 
de outubro de 2018, o Sr. Vic-
torino 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 Jai-
me (Angela Fragonicolakis), 
Suzanne (Lina Savage), Hele-
na. 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.

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

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 uma pessoa para fazer
limpeza de uma casa das 14h às 19h. 

connie: 514-875-4800 ou 514-803-6842

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 casal para fazer limpeza na cidade 
de St-Laurent a tempo parcial, a partir das 18h.

514-793-0126
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EurOPa lEaguE 25 dE OutubrO

liga dOs caMPEÕEs
23/10 grp.h Young Boys  1-1  Valencia
 grp.E AeK  0-2  Bayern München
 grp.E Ajax  1-0  Benfica
 grp.g Real Madrid  2-1  Plzen
 grp.h Manchester united  0-1  Juventus
 grp.g Roma  3-0  CSKA Moskva
 grp.f Shakhtar Donetsk  0-3  Man. City
 grp.f Hoffenheim  3-3  Lyon

24/10 grp.b PSV  12:55  Tottenham
 grp.a Club Brugge  12:55  Monaco
 grp.b Barcelona 15:00  internazionale
 grp.c Liverpool  15:00  Crvena Zvezda
 grp.d Lokomotiv  15:00  FC Porto
 grp.a B. Dortmund  15:00  A. Madrid
 grp.d Galatasaray  15:00  Schalke 04
 grp.c Paris SG  15:00  Napoli

 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

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

  P J V E D GM GS

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

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

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Tondela 1-1 Nacional

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

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

Benfica 1-0 FC Porto
Portimonense 4-2 Sporting

8ª joRnADA
26/10 Nacional 14:00 Portimonense
  V. Guimarães 16:15 Braga
27/10 Desp. Aves 10:30 Santa Clara
  Rio Ave 13:00 Chaves
  Belenenses 15:30 Benfica
28/10 Moreirense 10:00 Marítimo 
  Tondela 10:00 V. Setúbal
  FC Porto 12:30 Feirense
  Sporting 15:00 Boavista
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F1: Kimi räiKKönen vence
gP dos estAdos unidos

Kimi 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, defenden-

do-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 gran-
de 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 mono-
lugar esteve muito bom. Fiz um bom arran-
que e evidentemente que tive que forçar mui-
to o ritmo mas tive velocidade suficiente para 
manter os meus pneus vivos até ao final da 

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 fe-
licitar Kimi pelo seu excelente trabalho  durante 
toda a corrida”. Max Verstappen fez uma corrida 
incrível cruzando a linha de chegada em segun-
do 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 Vir-
tual 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 britâni-
co. 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 ter-
minou na quarta posição, prolongou a decisão do 
mundial 2018 da Fórmula 1 para domingo próxi-
mo no México. 
Próximo encontro GRANDE PRÉMIO DO 

méXIco. e, quem sabe, coroação do cAm-
PEÃO 2018? A ver vamos!

hélDer DIAS

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

TAçA DE PoRTUgAl | 3ª ElImInATóRIA

João sousA desce QuAtro
lugAres no rAnKing

João Sousa desceu quatro lugares no 
ranking mundial e passou a ocupar a 48.ª 

posição da hierarquia divulgada esta segun-
da-feira, que continua a ser liderada pelo es-
panhol 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-

ger Federer, segundo e terceiro colocados, en-
cabeçando um top 10 em que a única alteração 
passou pela troca de posições entre o norte-ame-
ricano John Isner, nono, e o sul-africano Kevin 
Anderson, 10º. A classificação feminina também 
continua a ser liderada pela romena Simona Ha-
lep, mas agora com uma nova perseguidora dire-
ta, a alemã Angelique Kerber, que desalojou Ca-
roline Wozniacki do segundo posto, relegando a 
dinamarquesa para o terceiro lugar.
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