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Azores Airlines
no Salão do TuriSmo e ViagenS

Halloween
na comunidade

A vaga de mau tempo que está a atin-
gir Itália desde domingo já terá fei-

to pelo menos dez vítimas mortais.
Além disso, várias escolas estão encer-

radas, bem como atrações turísticas e 
transportes rodoviários. 
Praticamente toda a Itália se encontra 

em estado de alerta devido ao mau tempo 
que tem trazido ventos e chuvas fortes, 
bem como marés vivas.
Por exemplo, em Veneza, a Praça de São 

Marcos teve de ser evacuada depois de a 
água alta – “acqua alta” – ter atingido um 
nível de 156 centímetros.
Em vários vídeos que foram partilha-

dos nas redes sociais é possível ver que 

as pessoas que estão em Veneza tiveram 
de percorrer as ruas da cidade com água 
praticamente pela cintura.
O nível das cheias deixou mais de 70 

por cento do centro histórico de Veneza 
debaixo de água e, apesar de ter ocorri-
do um ligeiro abrandamento durante a 
tarde de ontem, os ferries que fazem o 
transporte público na cidade foram todos 
suspensos.
Além da cidade de Veneza, outras cida-

des a norte e centro de Itália estão tam-
bém em estado de alerta vermelho devi-
do ao mau tempo.
Esta é a sexta vez na história que a água 

da cidade ultrapassa os 150 centímetros.

ItálIa debaIxo
de mau tempo
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DANIel loureIro
DIretor Do jorNAl

Na última edição deste nos-
so jornal cometemos um 

erro. um erro que depois foi 
confirmado como sendo um mal entendido 
entre diversas partes. transpusemos um arti-
go do Sr. Duarte miranda no nosso jornal que 
foi escrito para o Diário dos Açores. 
Algo que nunca deveria ter acontecido porque a 

propriedade intelectual do artigo pertence ao Sr. 
Miranda e sem o seu consenso seria impossível 
transpor o seu artigo, por mais interessante que 
seja, para o nosso jornal. Queremos aqui ofere-
cer as nossas maiores desculpas ao Sr. Miranda 
assim como ao Diário dos Açores. Esperemos 
sempre contar com a colaboração do Sr. Miran-
da para futuros artigos com que queira gratifi-
car o nosso jornal. A propriedade intelectual e o 
direito de autor são peças importantes do nosso 
mundo e ainda mais da profissão jornalística. 
Sabemos que vivemos num mundo conturbado 
com estes temas. Sabemos que cada vez mais o 
plágio faz parte integrante da nossa sociedade, 
infelizmente. 
O direito de autor é algo fundamental na con-

servação das ideias e do melhor que existe no 
nosso mundo. Sabemos que vivemos também 
numa sociedade onde as falsas notícias se es-
palham como uma praga. Combater essas fal-
sas notícias faz parte do quotidiano de qualquer 
jornalista. Por isso, a minha luta para combater 
falsas notícias e respeitar o direito de autor será 
eterna. 
Acredito eu também que na nossa comunidade 

devemos trabalhar todos em prol de um trabalho 
jornalístico responsável e digno. Se por outras 
ocasiões este nosso jornal faltou a esse lema jor-
nalístico, fiquem a saber que pelos menos en-
quanto eu aqui estiver será sempre respeitado e 
pedirei sempre desculpa quando isso não acon-
tecer. 
Fica também aqui uma mensagem de solidarie-

dade perante os outros meios da comunicação 
social da nossa comunidade. Temos um trabalho 

conjunto de informar a nossa comunidade e pre-
cisamos de todos. Nunca este jornal estará em 
competição com outro jornal da nossa comuni-
dade, sejam eles LusoPresse ou Correio da Ma-
nhã, porque o nosso único objetivo é combater 
o cinismo e as falsas notícias, esses sim, são a 
nossa maior competição cada vez mais presente. 
Temos um dever moral e ético de apoiar uns aos 
outros e não tentar dizer que somos melhores ou 
piores. 
Isto vale para outras esferas da nossa comuni-

dade também, sejam artísticas, sociais, comer-
ciais, económicas ou profissionais de diversos 
géneros. 
Somos nós assim tão fortes para não nos pro-

tegermos uns aos outros? Ou somos nós nação 
valente e imortal? Se somos assim tão valentes 
então que começamos por ser valentes connos-
co próprios. Se somos assim tão imortais, que 
comecemos por defender a nossa língua e nossa 
cultura para ficarmos para a eternidade. 
Vivemos num mundo que se fecha cada vez 

mais ao outro, um mundo de medo e de ódio, 
espelhados pelos Trump, Bolsonaro, Le Pen, Or-
bán, Akesson, Brexit, e muitos outros mais. Te-
remos nós medo de ver um português em Mon-
treal ser o símbolo do sucesso? Não acredito! 
Temos de nos orgulhar uns dos outros. Ser fiéis, 
ser leais, ser pragmáticos e não ideológicos. 
Começa por um gesto de cada um de nós, cabe 

a cada um de nós congratular o outro pelo seu 
sucesso, devidamente merecido e obtido. Como 
dizia um grupo de música quebequense chamado 
Harmonium: “Pour un instant, j’ai retourné mon 
miroir. Ça m’a permis enfin de mieux me voir.» 
Que significa: « Por um momento, retornei ao 
meu espelho. Finalmente, permitiu-me ver me-
lhor a mim mesmo”. 
Assim acredito eu, que chega a nossa comuni-

dade. Virar o espelho para nos vermos melhor. 
Aquilo que somos, aquilo que queremos ser, 
para onde vamos, de onde viemos, etc. 
Fomos grandes por ter chegado aqui, seja-

mos agora enormes de aqui para frente, e isto, 
começando por mim e pelo nosso jornal. com 
a esperança de me cruzar com cada um de 
vós!

proprIedade Intelectual e o
dIreIto de autor são peças
Importantes
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jorge correIA
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

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

em desespero

A eleição do candidato de 
extrema direita jair bol-

sonaro para a presidência do 
brasil é mais uma consequên-

cia do fenómeno que se vive nas américas, uma 
espécie de desespero que transbordou numa 
escolha que para muitos é extremista, mas 
para os brasileiros, para muitos pelo menos, é 
um grito de revolta contra a deceção, o embus-
te e os abusos que atribuem às forças políticas 
tradicionais em torno das suas ações governa-
tivas. 
A cultura do povo está também presente: depois 

de anos de ação governativa mais à esquerda, a 
curva à direita foi rápida e apertada. Esperemos 
que não haja derrapagem ou capotamento! Em 
Portugal não se espera para já esse tipo de evento, 
pois o fantasma do fascismo e a cultura estado-
-dependente de distribuição e aproveitamento está 
demasiado enraizada na cultura lusitana. Mas a 
questão fundamental é: como escolher entre dois 
maus candidatos? Aqui o “centro” político prati-
camente desapareceu ou foi absorvido pela dialé-
tica socialismo-fascismo que prevalece no palco 
político e não permite espaço para uma variante 
mais aceitável, ou menos radical, que promova os 
compromissos sem se vergar a princípios básicos 
de boa convivência entre grupos, classes, etc. 
Bolsonaro, ainda que aparente ser um Trump 

da América do Sul, julgo que apresenta diferen-
ças fundamentais com este. A retórica, essa sim é 
semelhante, provocativa, de romper com o status 
quo, de corrigir. Aqui torna-se apelativo a uma 
massa enorme de brasileiros, que acabaria por lhe 
dar a vitória nestas eleições, de tal forma descon-
tentes que estão dispostos a apostar num candida-
to cuja preparação levanta dúvidas, mas que apre-
senta o apelativo sabor da mudança, da correção, 
da limpeza moral, ainda que, repito, levante dúvi-
das sobre tal. Por seu lado, Haddad não foi capaz 
de descolar de Lula da Silva, preso por corrupção, 
tentando aproveitar a massa de “agradecidos” a 
este pelos programas que permitiram tirar da mi-
séria muitos brasileiros. Mas no meio disto houve 
uma massa de esquecidos, pelo menos da pers-
petiva destes, que se viu ultrajada e abusada pela 
forma e resultados e que foram propositadamente 
alienados por Haddad num erro que se revela fa-

tal.
O Canadá ainda tem escapado, para já, a esta 

onda de desmotivação, ainda que a eleição de 
Trudeau com maioria tenha sido um surpreenden-
te e claro grito de basta à ação conservadora dos 
anos anteriores. Portugal por sua vez ainda vive 
nas sombras do complexo do fascismo mas com 
a mentalidade reinante dessa época, em particular 
da forte influência do estado, cujos dependentes 
deste são particularmente alvo dos partidos políti-
cos portugueses especialmente nas eleições e com 
fortes inclinações para o socialismo em geral. Até 
lá viveremos num equilíbrio que abrigue Canadá 
e Portugal destas oscilações de extremistas? É ar-
riscado prever. Uma coisa é certa, falhar em sentir 
o pulso e o humor das populações face à exces-
siva aplicação de privilégios ou mesmo dedicar 
atenção exclusiva a um grupo dentro da socieda-
de tem-se revelado alimentador do desespero que 
proporcionam escolhas extremas, que no passado 
não muito longínquo se revelaram nefastas.

Sr. guIrASSo
grande médium vidente capaz 

de resolver o seu problema de amor, sorte, retorno 
do seu ente-querido, proteção total, desrespeito, di-
vórcio, magia negra, exame, negócio, trabalho, pen-
samentos perigosos. resultado imediato, trabalho 
honesto e discrição garantida. Fala francês e inglês

marcação para encontros todos os dias

438 226.2577
email: guirasso.medium@gmail.com

lInHa aberta:
514 790.0251

publIcIdade:
514 366.2888

domInGo das 16H às 18H
5877 papIneau, montreal, Qc

produtora
rosa Velosa



sa que eu posso dizer é que são saborosos e que 
são fantásticos e com um preço razoável.
Mas neste comércio podemos também comprar 

vários outros produtos, tal como sobremesas, 
pão, bolos, peixe congelado, pastelaria varia-
da e fresca e produtos portugueses. Croquettes 
Maia situa-se no 2035 rua Bélanger ao canto de 
Lorimier. Podem fazer encomendas por telefone 
438-387-8990.

um Pouco Sobre o ProPrIetárIo
José Santos Maia, natural de Covão do Feto, 

concelho de Alcanena e freguesia de Monsan-
to, chegou em Montreal no dia 6 de fevereiro de 
1988. Foi proprietário da padaria Produtos Maia 
em 2002 e trabalhou muito forte. Depois abriu 
em 2018 este novo negócio.
A Voz de Portugal deseja muito sorte neste 

aventura, e que todos vão lá saborear um pouco 
da suas delícias.
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0:45 Circo Paraíso
1:30 grande guerra
2:18 Hora dos Portugueses

sábadO, 3 dE nOvEMbrO                           
2:30 miúdo graúdo
3:09 os Compadres
4:00 Bom dia Portugal
5:45 Visita guiada
6:30 Todas as Palavras
6:45 Fotobox
7:00 Sociedade Civil
8:00 Siga o Coelho Branco
8:30 Janela indiscreta
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
11:00 aqui Portugal
12:45 Voz do Cidadão
13:00 atlântida - madeira 2018
14:30 donos disto Tudo
15:30 lusa music Box
15:59 Telejornal
17:01 aqui Portugal
20:00 24 Horas
21:00 donos disto Tudo
22:00 Verão m
22:45 de lisboa a Helsínquia
23:00 notícias do atlântico
0:00 Cá Por Casa 
 com Herman José
1:00 minissérie
 Soldado milhões
1:45 a essência
2:00 Campo arqueológico
 de mértola
 Visita guiada

dOMingO, 4 dE nOvEMbrO                           
2:30 nem Toda a noite a 
 Vida: Vitorino nemésio
3:30 Siga o Coelho Branco
4:00 Bom dia Portugal
6:00 eucaristia dominical
6:45 edição especial: 100 anos
 do armistício i guerra 
 mundial
9:00 Jornal da Tarde
10:12 Porto Salvo x Sporting
 Futsal: liga Sport Zone
11:45 Vozes da rádio
 Viva a música
12:30 Sociedade recreativa
13:30 Santa Clara x Sporting
 liga noS 2018/2019
15:15 Hora dos Portugueses
15:59 Telejornal
17:00 Criar.pt
17:15 Sevenair e unique
 network negócios
18:00 Trio d´ ataque
20:00 24 Horas
21:00 a essência
21:30 decisão nacional
22:00 Hora dos Portugueses
22:45 Voz do Cidadão
22:57 notícias do atlântico
0:00 Sociedade recreativa
1:00 o Último apaga a luz
2:00 Segur4-te e eric dano
 lusa music Box

2ª-fEira, 5 dE nOvEMbrO                           
2:30 Bom dia Portugal
6:00 as novas Viagens
 Philosophicas
6:30 atlântida - madeira 2018

4ª-fEira, 31 dE OutubrO                     
2:30 Bom dia Portugal
6:00 Tudo é economia
6:57 Sociedade Civil
8:00 Filhos da nação
8:30 manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:27 os Bochechas
11:00 Praça da alegria
12:44 as receitas lá de Casa
13:30 Portugal em direto
15:02 o Preço Certo
15:59 Telejornal
17:01 Sinais de Vida
17:45 agora nós
20:00 24 Horas
21:00 manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Palavra aos diretores
22:15 Joker
23:00 notícias do atlântico

5ª-fEira, 1 dE nOvEMbrO                             
2:30 Bom dia Portugal
6:00 missa de Todos os Santos
7:00 Sociedade Civil
8:00 Palavra aos diretores
8:29 manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:32 os Bochechas
11:00 Porto Santo - 600 anos
13:00 Criar.pt
13:15 Sociedade recreativa
14:15 Portugueses pelo mundo
15:08 o Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Porto Santo - 600 anos
20:00 24 Horas
21:00 manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 linha da Frente
22:15 Joker
23:12 notícias do atlântico
0:00 aqui Tão longe
0:45 Fatura da Sorte
1:00 grande área
2:00 à Porta da História
2:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 2 dE nOvEMbrO                     
2:30 Bom dia Portugal
6:00 grande área
6:57 Sociedade Civil
8:00 uma mesa Portuguesa 
 Com Certeza... em Portugal
8:28 manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:32 os Bochechas
11:00 Praça da alegria
13:30 Portugal em direto
15:06 o Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Sexta às 9
17:30 Sinais de Vida
18:15 agora nós
20:00 24 Horas
21:00 Hora dos Portugueses
21:15 Tech 3
21:30 mundo Sem muros
22:15 Joker
22:55 notícias do atlântico
0:00 aqui tão longe. 
 o medo aqui tão perto!

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

Croquettes Maia, sabores
únicos na comunidade

SylvIo mArtINS

Nos últimos anos anos em 
montreal a arte culiná-

ria portuguesa é uma das 
mais procuradas em mon-
treal. 

Não é só do frango mas da gastronomia portu-
guesa que é bastante rica e variada. No 14 de fe-
reveiro de 2018 uma nova empresa abriu as suas 
portas, “Croquettes Maia”, que especializa nos 

rissóis portugueses com bastante variedade. 
Ao longo da minha infância tive o prazer de co-

mer os rissóis de camarão da minha mãe que são 
incríveis e únicos. Quando fui lá os seus rissóis 
são de alta qualidade e preparados para qualquer 
um fritar e servir. O que é o melhor é a grande 
variedade de rissóis que nunca pensei ser possí-
vel.
Tal como os rissóis de chouriço (doce ou pican-

te), rissóis de atum, rissóis de galinha, rissóis de 
camarão(doce ou picante), rissóis de bacalhau, 
rissóis de carne, rissóis de salmão, rissóis de pes-
cada, pastéis de bacalhau e rissóis de amêijoa.
Há alguns tempos fui lá, comprei 6 ou 7 dife-

rentes para prová-los porque nunca imaginei que 
era possível ter rissóis tão variados. A única coi-
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recordando um pouco do nos-
so passado, achei este docu-

mento há pouco tempo e quis o 
apresentá-lo para a nossa nova 
geração.

“bureau político 1966
1-Membros que constituirão o B.P. 

Gastão, Júlio, Serra e Fernando.
Nota: O atual quadro responsável 

pelo B.P. pode, eventualmente, vir 
a ser aumentado de um ou mais 

membros, por exigências da acção 
futura.
2-Fins que visa a formação do B.P.
a) Recrutar novos membros para o 

movimento e controlar o compor-
tamento político dos membros que 
dele já façam parte.
b) Fazer propaganda do Movimen-

to, junto da Colónia Portuguesa, 
com o fim de angariar fundos para 
a causa revolucionária.

moVImento democrátIco
portuGuês de montreal

c) Estabelecer contactos com os 
emigrantes recém-chegados para 
definir a sua posição política e os 
aliciar na causa do Movimento.
d) Colaborar com a Direcção em 

todas as actividades do Movimento, 
quer de carácter público (Sessões 
comemorativas, manifestações, etc), 
quer privado (reuniões diretivas, 
etc.).
3) Condições necessarias à atua-

ção do B.P.
a) Participação do B.P. em todas as 

atividades do Movimento.

b) Compromisso por parte da Di-
recção em manter o B.P. informado 
de tudo quanto ao Movimento dis-
ser respeito, não tomando a Direção 
nenhuma decisão importante sem 
acordo prévio do B.P..
c) Livre acesso aos ficheiros, ar-

quivos e outras fontes de informa-
ção do Movimento, cuja consulta 
seja considerada util à actuação do 
B.P.”

FerNANDo PIreS

Foto DA SemANA

o NAtAl eStá À cHegAr,...
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O marido da minha irmã nos fez 
assinar a nossa casa  em seu 
nome sem que nós soubésse-
mos. Ele literalmente nos deixou 
em ruínas. Procurámos conse-
lhos jurídico, mas como está as-
sinado não podiamos fazer nada. 
fomos ao josé e ele viu a injus-
tiça. Ele fez um ritual dominante 
e arrependido, ele veio nos dar 
a casa p’rá trás. acreditamos no 
poder de josé 100%.

família gomes

Eu sempre adorei dançar folclo-
re Português, e, de repente per-
di sensação nas minhas pernas. 
Pouco a pouco eu comecei a 
vomitar sangue e perder a mi-
nha voz. sem respostas sobre a  
minha doença, fui aos hospitais 
sem quaisquer resultados da 
minha doença. josé me deu a 
respostas e deu-me resultados. 
Eu vomitei a feitiçaria e o vi sair 
do meu corpo. já posso dançar 
de novo!                         armando
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Eu a deixei porque não a comprendia. 
como vingança por não amá-la, ela fez 
bruxaria. Meu penis parou de funcionar. 
Eu não podia agradar a ninguém. josé 
descobriu quem, e como arranjar tudo 
isso. Obrigado josé.

A minha filha é a coisa mais 
linda que eu tenho. Para ela 
eu faria tudo. fui ver hospi-
tais, médicos e enfermeiros 
para melhorar a sua saúde, 
mas nunguém a ajudou. Eu 
vi a sua saúde piorar e o es-
tado da minha filha estava 
deteriorar-se tal como eu. 
josé livrou-lhe da bruxaria 
e nesta foto você pode ver a 

minha filha está muito melhor. Eu devo a vida e a 
sua saúde da minha filha ao José.

Marcelo

Eu sou piloto como profissão. Eu ado-
ro o que eu faço, mas quando nós se-
paramos eu não me senti bem. josé 
retornou o amor para mim. Espero 
que este testemunho seja bom para 
as pessoas que possm acreditar a 
josé 100% como eu.                   alberto

josé voltou a vida para mim. josé re-
tornou amor para mim. gostaria de 
expressar minha sincera gratidão a 
quem estou recomendando a ele.

andré



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

CHimPanZé
CamBalHoTa
animador
ingreSSo
PalHaço
Tenda
aCroBaTa
anão

PiCadeiro
aPlauSoS
leão
ClaVeS
dançarina
mágiCo
iluSioniSTa 

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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4

O ParaÍsO labOral: 
o informático recém-licenciado, numa entrevista 
de emprego…
– “Quais são as suas pretensões salariais?” – per-
guntou o entrevistador.
– “aproximadamente uns 700 contos por mês, mais 
benefícios. Quais os benefícios que a sua empresa 
oferece?”
– “normalmente, oferecemos 6 semanas de férias 
por ano, fundo de pensões complementar, um Vec-
tra novo em cada dois anos, cartões de crédito, te-
lemóvel pago, plano de saúde integral para todos 
os dependentes e uma viagem aos estados unidos 
duas vezes por ano para duas pessoas.
– ” está a brincar, não?” – pergunta o informático – 
” é claro! mas foi você que começou!”

4
9
1

8

4

7
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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

Necrologia

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

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

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 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 preparador/pintor 
de automóveis para uma gara-

gem de alta qualidade. 
Pode apresentar-se no

5757 Papineau ou chamar para 
luís: 514-279-7224

†

Precisamos de uma empregada doméstica para 
a nossa casa na área de Villeray. gostaríamos de 
alguém meticuloso e discreto. o horário de trabalho é 
durante a semana. 

sylvia: 438-504-2060
Estamos ansioso de vos conhecer.

natália PiMEntEl (Vidinha)
09-09-1936 | 29-10-2018

Faleceu em montreal, se-
gunda-feira, dia 29 de outu-
bro de 2018, a Sra. natalia 
Pimentel, natural da Vila 
Franca do Campo, São mi-
guel, açores, com a idade 
de 82 anos. esposa do já 
falecido João Vidinha. 

Deixa na dor seus filhos Gil-
bert (Conceição), antónio, 
Steve, João (Tamara) e fi-
lha ana (manuel), netos/as, 
bisnetos/as, assim como 
outros familiares e amigos.
missa de corpo presente 
terá lugar no dia 1 de no-
vembro de 2018 às 11h na igreja St Brendan situada 
no 3542 rosemont em montreal.

a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-haja.

†

†

ManuEl da silva (canáriO)
Faleceu em montreal, no dia 
23 de outubro de 2018, o Sr. 
manuel da Silva (Canário), 
natural da matriz, cidade da 
ribeira grande, São miguel, 
açores, com a idade de 89 
anos. esposo da Sra. glória 
Cardoso da Silva.
deixa na dor sua esposa, seu 
irmão José (emília Felix), suas 
irmãs alda e alice, cunhados/
as, Fátima rocha, esmeralda, 
Conceição e daniel (Concei-
ção medeiros) sobrinhos/as, 
assim como outros familiares e amigos.

os serviços estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
3254 bEllEchassE, MOntrEal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório será sexta-feira dia 2 de no-
vembro de 2018 das 14h às 17h e das 
19h às 22h e no sábado das 8h30 às 
9h30, seguir-se-á o funeral às 10h na 
igreja Santa Cruz. Vai a sepultar em 
cripta no mausoléu Santa rita no re-
pos St-François d’assise. 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.

Maria gilda gOnÇalO
Faleceu em montreal, no dia 
29 de outubro de 2018, a Sra. 
maria gilda gonçalo, natural 
da ribeira Quente, São mi-
guel, açores, com a idade de 
86 anos. esposa do já faleci-
do manuel linhares.
Deixa na dor seus filhos João 
manuel (arménia arruda), 
Virginio (noémia Furtado), 
antónio (maria Tavares), ma-
ria, Paulo (lillian Pacheco). 
netos Brian, Christopher, 
emanuel, ruben, Jonathan, 
Jeffrey, matthew e melissa. 
Sua irmã Zélia, 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 velório é hoje, quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018 
das 9h às 11h, seguir-se-á o funeral às 11h30 na igre-
ja Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério notre-dame 
-des-neiges. renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que se realiza no domingo 4 de novembro 
às 11h30 na igreja Santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-haja.

Contentor parar Barcelos, Portugal, para o mês de 
março 2019. Quer enviar alguma coisa para lá?

Podem me contactar 
durante a semana das 14h às 16h

e domingo durante todo o dia.

514-647-3611

ConTenTor



 P j v E d
1-man. City 26 10 8 2 0
2-liverpool 26 10 8 2 0
3-Chelsea 24 10 7 3 0
4-arsenal 22 10 7 1 2
5-Tottenham 21 10 7 0 3
6-Bournemouth 20 10 6 2 2
7-Watford 19 10 6 1 3
8-man. united 17 10 5 2 3
9-everton 15 10 4 3 3
10-Wolverhampton 15 10 4 3 3
11-B&H albion 14 10 4 2 4
12-leicester City 13 10 4 1 5
13-West Ham 8 10 2 2 6
14-Crystal Palace 8 10 2 2 6
15-Burnley 8 10 2 2 6
16-Southampton 7 10 1 4 5
17-Cardiff City 5 10 1 2 7
18-Fulham 5 10 1 2 7
19-newcastle 3 10 0 3 7
20-Huddersfield 3 10 0 3 7

Inglaterra
PremIer league

CAMpeonATos europeus - ClAssifiCAção

 P j v E d
1-juventus 28 10 9 1 0
2-internazionale 22 10 7 1 2
3-napoli 22 10 7 1 2
4-lazio 18 10 6 0 4
5-milan 15 9 4 3 2
6-Sampdoria 15 10 4 3 3
7-Fiorentina 15 10 4 3 3
8-Sassuolo 15 10 4 3 3
9-roma 15 10 4 3 3
10-Torino 14 10 3 5 2
11-genoa 14 9 4 2 3
12-Parma 13 10 4 1 5
13-Cagliari 13 10 3 4 3
14-SPal 2013 12 10 4 0 6
15-atalanta 12 10 3 3 4
16-Bologna 9 10 2 3 5
17-udinese 9 10 2 3 5
18-empoli 6 10 1 3 6
19-Frosinone 5 10 1 2 7
20-Chievo -1 10 0 2 8

 P j v E d
1-Paris sg 33 11 11 0 0
2-lille 25 11 8 1 2
3-montpellier 22 11 6 4 1
4-lyon 20 11 6 2 3
5-marseille 19 11 6 1 4
6-Saint-étienne 17 11 4 5 2
7-Strasbourg 16 11 4 4 3
8-Bordeaux 14 11 4 2 5
9-Stade de reims 14 11 3 5 3
10-nice 14 11 4 2 5
11-Toulouse 13 11 3 4 4
12-angers 12 11 3 3 5
13-nantes 12 11 3 3 5
14-rennes 12 11 3 3 5
15-Caen 11 11 2 5 4
16-nimes 11 11 2 5 4
17-dijon 11 11 3 2 6
18-amiens 10 11 3 1 7
19-monaco 7 11 1 4 6
20-guingamp 7 11 1 4 6

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-Palmeiras 63 31 18 9 4
2-flamengo 59 31 17 8 6
3-internacional 58 31 16 10 5
4-São Paulo 56 31 15 11 5
5-grêmio 52 31 14 10 7
6-atlético mineiro 46 31 13 7 11
7-Santos 46 31 12 10 9
8-atl. Paranaense 43 31 12 7 12
9-Cruzeiro 43 31 11 10 10
10-Fluminense 40 31 11 7 13
11-Corinthians 39 31 10 9 12
12-Bahia 37 31 9 10 12
13-Ceará 37 31 9 10 12
14-Vasco 35 31 8 11 12
15-Botafogo 35 31 8 11 12
16-am. mineiro 34 31 8 10 13
17-Chapecoense 34 31 8 10 13
18-Sport 33 31 9 6 16
19-Vitória 33 31 9 6 16
20-Paraná 17 31 3 8 20

BraSIl
SerIe a

 P j v E d
1-Barcelona 21 10 6 3 1
2-alavés 20 10 6 2 2
3-Sevilla 19 10 6 1 3
4-atlético madrid 19 10 5 4 1
5-espanyol 18 10 5 3 2
6-Valladolid 16 10 4 4 2
7-levante 16 10 5 1 4
8-getafe 15 10 4 3 3
9-real madrid 14 10 4 2 4
10-girona 13 10 3 4 3
11-Celta de Vigo 13 10 3 4 3
12-real Sociedad 12 10 3 3 4
13-real Betis 12 10 3 3 4
14-Valencia 11 10 1 8 1
15-eibar 11 10 3 2 5
16-athletic 10 10 1 7 2
17-Villarreal 9 10 2 3 5
18-leganés 8 10 2 2 6
19-rayo Vallecano 6 10 1 3 6
20-Huesca 5 10 1 2 7

eSPanha
lIga Santander
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F1: max Vertappen Vence Gp do méxIco e 
lewIs HamIlton penta-campeão do mundo

e... por incrível que pare-
ça, ainda nos faltam duas 

corridas e já temos cAm-
PeÃo pois lewis Hamiton 
consagrou-se pentacampeão 
mundial da Fórmula 1, este 

fim de semana no Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, quando cruzou a linha de partida/
chegada apenas na quarta posição, igualando 
assim a nível de recordes o argentino  juan 
manuel FANgIo.
Max Verstappen venceu o Grande Prémio do 

México, dominando a corrida desde a primei-
ra volta depois de passar o seu companheiro de 
equipa Daniel Ricciardo logo após a largada. 
Hamilton também passou Ricciardo na primeira 
curva, mas não conseguiu passar por Verstappen 
uma vez o holandês ter o interior da pista. Hamil-
ton acabaria no entanto por sofrer com a degra-
dação de pneus durante toda a corrida e até foi o 
primeiro piloto a trocar seus pneus ultramacios. 
As condições climatéricas também não eram as 
melhores, 20 graus no ambiente, deixam a pista 
muito fria para os pilotos poderem meter os seus 
pneumáticos à boa temperatura... mas isto é F1 e 
o circuito é igual para todos.
Hamilton parou na 11ª volta para colocar os 

vermelhos supermacios e foi seguido pelo seu 
companheiro de equipa Valtteri Bottas. As voltas 
seguintes viram as Red Bull e as Ferrari entra-
rem nas boxes, com Raikkonen sendo o último 
dos seis primeiros a fazer sua paragem. Raikko-
nen ficou na pista e segurou Hamilton, e perdeu 
tempo para Ricciardo que vinha logo atrás. No 
entanto, ambos passaram o finlandês da Ferrari 
na curva 4. Logo depois, ambos já eram perse-
guidos por Sebastian Vettel, o qual alcançou os 
dois. Hamilton, o qual teve uma luta espetacular 
contra os seus pneus, acaba por errar na décima 
primeira curva permitindo a ultrapassagem de 
Ricciardo, foi então que a Mercedes fez entrar 
Hamilton para a sua segunda paragem, garan-
tindo ao britânico terminar na quarta posição e 
garantir assim o seu quinto título mundial. Uma 
vez feita a sua segunda entrada para mudança 
de pneus, Sebastian Vettel (vice-campeão Mun-
dial) começa desde já a aproximar-se de Daniel 

Ricciardo, o australiano apenas tinha feito uma 
paragem. O alemão tinha vantagem significati-
va no ritmo, mas não conseguiu encontrar uma 
maneira de passar o piloto da Red Bull, com os 
retardatários desempenhando um papel funda-
mental na corrida. Mas... mais uma vez e esta 
pela sétima na temporada, a má sorte de Ricciar-
do voltou novamente ao ver sair das traseiras do 
seu RB14 uma fumaça branca sinal da morte do 
seu motor, causando assim o sétimo abandono 
em 2018. Isso deixou Vettel na segunda posição 
e o seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen 
na terceira, oferecendo à Ferrari um duplo pódio 
no México. No final da corrida Sebastian Vet-
tel apressou-se em ir abraçar o novo Campeão 
do Mundo dizendo “muito bem merecido ...pa-

rabéns ao Hamilton e à Mercedes pelo trabalho 
realizado durante toda a época ... estiveram sen-
sacionais”, dizia Vettel. 
E nos só nos resta felicitar o Penta dizendo-

-lhe... VIVA O CAMPEÃO!
reSultADoS FINAIS
1-Max Verstappen (Red Bull/TAG Heuer)
2-Sebastian Vettel (Ferrari)
3-Kimi Räikkönen (Ferrari)
4-Lewis Hamilton (Mercedes)
5-Valtteri Bottas (Mercedes)

HélDer DIAS

trIbunal proíbe sad de 
usar nome e símbolos do 
belenenses

A direção do belenenses (clube) comunicou 
segunda-feira que a providência cautelar 

interposta contra a SAD e que prevê a não 
utilização do uso da marca e símbolos dos 
azuis do restelo foi deferida em três de cinco 
pontos.
Por outras palavras, o clube anuncia a proibi-

ção da SAD de usar o nome de Os Belenenses 
e o emblema da Cruz de Cristo. «A SAD está 
obrigada a deixar de se apresentar com marcas e 
símbolos que se confundam com aqueles que o 
Clube de Futebol ‘Os Belenenses’ usa há quase 
100 anos, e que se encontram identificados nos 
seus estatutos, designadamente o seu emblema e 
a cruz de Cristo», lê-se no comunicado do clube 
lisboeta.

A providência cautelar para «impedir essa utili-
zação abusiva» incide sobre a utilização dos vá-
rios marcos que identificam o clube, bem como 
as suas imitações, sendo que foi ainda deferido 
um pagamento pela SAD «de uma sanção pecu-
niária compulsória no valor de três mil euros por 
cada dia» de atraso no cumprimento da intima-
ção.
Segundo a decisão judicial, «a SAD tem ago-

ra 30 dias para dar cumprimento à decisão», e o 
clube aponta uma «importante vitória no longo 
caminho de recuperação da identidade belenen-
se».



 
EurOPa lEaguE - rEsultadOs

liga dOs caMPEÕEs
24/10 grp.b Barcelona  2-0  internazionale
 grp.c liverpool  4-0  Crvena Zvezda
 grp.c Paris Sg  2-2  napoli
 grp.a Borussia dortmund  4-0  atlético madrid
 grp.d galatasaray  0-0  Schalke 04
 grp.d lokomotiv  1-3  FC Porto
 grp.b PSV  2-2  Tottenham
 grp.a Club Brugge  1-1  monaco
 
6/11 grp.c Crvena Zvezda  13:55  liverpool
 grp.a monaco  13:55  Club Brugge
 grp.c napoli  16:00  Paris Sg
 grp.b internazionale  16:00  Barcelona
 grp.b Tottenham  16:00  PSV
 grp.a atlético madrid  16:00  B. dortmund
 grp.d Schalke 04  16:00  galatasaray
 grp.d FC Porto  16:00  lokomotiv
 grp.c Paris Sg  16:00  napoli

25/10 grp.k rennes  1-2  dynamo Kyiv
 grp.j Sevilla  6-0  akhisar
 grp.k FK Jablonec  1-1  astana
 grp.l Chelsea  3-1  BaTe Borisov
 grp.l PaoK  0-2  mol Vidi FC
 grp.j Standard liège  2-1  FK Krasnodar
 grp.g rangers  0-0  Spartak moskva
 grp.i Sarpsborg 08  1-1  malmö
 grp.h marseille  1-3  lazio
 grp.g Villarreal  5-0  rapid Wien
 grp.h e. Frankfurt  2-0  a. limassol
 grp.i Besiktas  2-4  genk
 grp.b rB leipzig  2-0  Celtic
 grp.a aeK larnaca  1-1  l. razgrad
 grp.d anderlecht  2-2  Fenerbahçe
 grp.d Spartak Trnava  1-2  dinamo Zagreb
 grp.b red Bull Salzburg  3-0  rosenborg
 grp.a FC Zürich  3-2  Bayer leverkusen
 grp.E Karabakh  0-1  Vorskla
 grp.c FC Kobenhavn  0-1  Slavia Praha
 grp.f milan  1-2  real Betis
 grp.E Sporting  0-1  arsenal
 grp.f dudelange  0-2  olympiacos
 grp.c Zenit  2-1  Bordeaux

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

1-fC porto 18 8 6 0 2 18   6
2-braga 18 8 5 3 0 17   8
3-Benfica	 17	 8	 5	 2	 1	 15	 		7
4-rio Ave 17 8 5 2 1 13   8
5-sporting 16 8 5 1 2 14   8
6-santa Clara 14 8 4 2 2 16 12
7-V. setúbal 11 8 3 2 3 10   8
8-V. Guimarães 11 8 3 2 3 13 12
9-Moreirense 10 8 3 1 4   6 13
10-belenenses sAD 10 8 2 4 2   6   7
11-Marítimo 10 8 3 1 4   6 10
12-portimonense 10 8 3 1 4 11 15
13-feirense   9 8 2 3 3   4   5
14-Chaves   7 8 2 1 5   7 13
15-boavista   7 8 2 1 5   8 14
16-Tondela   6 8 1 3 4   7   9
17-nacional   5 8 1 2 5   6 16
18-Desp. Aves   4 8 1 1 6   7 13

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
nacional 0-1 Portimonense

  V. guimarães 1-1 Braga
desp. aves 1-2 Santa Clara

rio ave 1-0 Chaves
Belenenses Sad 2-0 Benfica

moreirense 1-0 marítimo
Tondela 1-2 V. Setúbal
FC Porto 2-0 Feirense
Sporting 3-0 Boavista

9ª joRnADA
02/11 Benfica 16:30 moreirense
03/11 Portimonense 11:30 Belenenses
  marítimo  14:00  FC Porto
  Boavista  16:30  V. guimarães
04/11 Feirense  11:00  Tondela
  Santa Clara  13:30  Sporting
  Braga  16:00  V. Setúbal
05/11 rio ave  15:00  nacional
  Chaves  17:15  desp. aves
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p. FerreIra Vence nos
descontos e recupera lIderança
o Paços de Ferreira recuperou este domin-

go a liderança da Segunda liga, perdida 
na véspera para o Benfica B, com uma vitória 
pela margem mínima frente ao vitória b, em 
guimarães.
O único golo do encontro foi apontado por Tan-

que, já em período de compensação.
Na outra partida desta tarde, o Arouca desper-

diçou uma vantagem de dois golos e deixou-se 
empatar frente ao Mafra.
Adílio (9’) e Massaia (27’) marcaram os golos 

da formação de Quim Machado, ainda no pri-
meiro tempo. Os forasteiros reagiram na etapa 
complementar e chegaram à igualdade, graças a 
tentos de Bruninho (52’) e de Silva (79’).

mInHotos mudam de parceIro
no «VIra» da classIFIcação
Apenas dois pontos separam o quinto clas-

sificado da liderança da Liga depois de 
cumpridas oito jornadas. uma diferença cur-
ta a dar conta da competitividade que se vive, 
nesta altura, no topo da classificação. O Sp. 
braga, apesar de ter consentido o segundo 
empate consecutivo, continua lá em cima, mas 
agora conta com nova companhia. O Benfica, 
atacado pelo «vírus» da europa, esbarrou no 
jamor nas luvas de muriel e desperdiçou a 
vantagem que tinha conquistado no clássico 
da luz, permitindo que o campeão o ultra-
passasse nas escadas de acesso ao lugar mais 
cimeiro, onde os minhotos de Abel resistem.
Uma ronda que começou na sexta-feira com o 

Portimonense, mesmo sem Nakajima [pequeno 
problema físico], a vencer o Nacional em plena 
Choupana, com um golo solitário de Ewerton. 
Um golo que catapultava os algarvios para o meio 
da tabela, mas que deixava Costinha numa situa-
ção bem delicada no fundo da classificação.

Mas o prato forte deste primeiro dia da 8ª jor-
nada estava reservado para a noite. O V. Guima-
rães recebia o Sp. Braga para um escaldante dérbi 
minhoto jogado sob alta tensão. A equipa da casa 
ainda esteve em vantagem, mas apenas por cin-
co minutos, num jogo frenético que contou com 
dois golos marcados nos primeiros vinte minutos, 
mas que acabou com um empate. Um ponto que 
permitia à equipa de Abel destacar-se no primei-
ro lugar, mas que a deixava à mercê do Benfica 
que, no dia seguinte, podia ficar à posição mais 
apetecida da classificação. Os olhos fixaram-se, 
então, no Jamor, no sábado, mas a verdade é que 
o Benfica não conseguiu marcar um golo e acabou 
por consentir dois de rajada. Depois da derrota 
em Amesterdão, diante do Ajax (0-1), Rui Vitória 
promoveu apenas uma alteração no onze e voltou 
a hesitar diante de um Muriel inspirado que de-
fendeu tudo o que havia para defender, incluindo 
uma grande penalidade de Salvio. Uma segunda 
derrota consecutiva que Rui Vitória repete pela 
quarta temporada consecutiva. Uma segunda der-
rota que levou à exibição de lenços brancos e pa-

lavras de contestação.
O Benfica não aproveitou a oportunidade, mas 

os rivais FC Porto e Sporting, a jogarem em casa, 
no domingo, não a deixaram fugir. Primeiro foi 
o campeão a chegar-se à frente, com um triunfo 
difícil sobre o Feirense (2-0), arrancado com um 
golo polémico de Felipe e outro de Marega. Uma 
vitória que permitia ao FC Porto ultrapassar o 
Benfica e juntar-se ao Sp. Braga no topo da clas-
sificação. Dois golos sem resposta que permitem 
ao Dragão exibir o estatuto de melhor ataque da 
Liga, com 18 golos, e a segunda melhor defesa, 
com seis golos, apenas atrás do último adversário, 
precisamente do Feirense. Logo a seguir era a vez 
do Sporting entrar em campo. Uma oportunidade 
flagrante para o leão recuperar terreno perdido de-
pois do desaire, na ronda anterior, em Portimão. 
Pelo meio, os leões ganharam ao Loures (2-1), na 
Taça de Portugal, sem convencer, e perderam em 
casa diante do Arsenal (0-1), para a Liga Europa. 
Duas exibições bem distintas, com o leão a reser-

var a melhor face para domingo. Com Mathieu de 
regresso ao onze e Bas Dost no banco, a equipa 
de José Peseiro arrancou para um dos melhores 
jogos da temporada e bateu o Boavista com um 
«bis» de Nani e um grande golo de Bruno Fer-
nandes pelo meio. Um jogo com muitos aplausos, 
incluindo para o avançado holandês chamado ao 
jogo, aos 78 minutos, sob enorme ovação. No fi-
nal do jogo, o Sporting estava a apenas um ponto 
do Benfica e a dois dos líderes Sp. Braga e FC 
Porto. Neste pelotão da frente falta ainda falar no 
Rio Ave, para já a equipa sensação, que, ao fim de 
oito jogos, está ali colado ao Benfica, a apenas um 
ponto do topo da classificação e com mais um de 
vantagem sobre o Sporting. A equipa comandada 
por José Gomes bateu o Desp. Chaves e, discreta-
mente, está ali no meio dos «grandes», com todo 
o mérito, diga-se, sem perder desde 12 de agosto. 
Nesta ronda vale ainda a pena destacar o Santa 
Clara que, no sábado, foi vencer à Vila das Aves 
(2-1) e continua ali, no sexto lugar, bem perto do 
pelotão da frente, a apenas quatro pontos da nova 
dupla de líderes.



P. 12 | QUARTA-FEIRA, 31 DE oUTUbRo DE 2018 | A Voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB: 
RSFA.CA

Langelier Radisson

UMA MISSA COMEMORATIVA

A direcção e a equipa do Repos Saint-François d’Assise têm 
o prazer de vos convidar para uma missa comemorativa 

que será celebrada 

MAUSOLÉU-COLUMBARIUM SAINT-FRANÇOIS 
SÁBADO 17 DE NOVEMBRO 2018 ÀS 11 HORAS.

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

Esperemos contar com a vossa presença. 

Convite
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