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Zombies políticos
JORGE CORREIA

E

ste fim de semana assistimos em Portugal à
realização do congresso
do partido comunista português (PCP) apesar da multitude de restrições e do descontrolo no combate
à pandemia por parte do governo português
por falta de planeamento e preparação. Apesar de todas as limitações em vários setores
da sociedade e da economia, aparentemente
a vitória do PCP andou à volta da capacidade de fazer o seu congresso nestas circunstâncias, pouco importa o risco que apresenta.
Aparentemente a afirmação política deve se
sobrepor à situação humana que se vive com a
pandemia. Fora isto, o PCP é o espelho de Portugal no seu melhor (ou pior, depende da perspetiva e intenção): um partido ideologicamente
parado no tempo e apegado a uma utopia que
se revelou desastrosa em termos práticos, de tal
forma que se trouxéssemos um extraterrestre
ouvir os discursos deste fim de semana ou de há
50 anos atrás, para não recuar mais, não notaria
diferença.
Não admira, portanto, que o PCP seja um dos
dinossauros que resta na paisagem europeia,
sem igual, mesmo depois de todas as convulsões que se viveram no passado século que culminaram com a quase eliminação ou insignificância de partidos similares.
Há, sem dúvida, o surgimento de novos movimentos que aparentemente pretendem reciclar esta ideologia. Em Portugal, por exemplo,
temos o Bloco de Esquerda (BE). Mas mesmo
estes movimentos são incapazes de esconder
as suas origens, ainda que travestidas com uma
roupagem mais atual e com representantes mais
jovens e cheios de energia, mas na realidade
não reciclaram a ideologia que lhes deu origem.

Viu-se com o Syriza na Grécia, que chegado
ao poder, encontrou-se com a realidade inexorável e tombou perante ela, apesar de manter
ainda hoje uma representação significativa no
parlamento helénico.
O PCP espelha a imagem de Portugal: incapaz
de revisitar e analisar o passado, para reconhecer os erros para que não sejam repetidos no
futuro.
Não é, por conseguinte, estranho assistir à ascensão do Chega, o verso da moeda do PCP e
BE, como reação natural à permanência de movimentos políticos necessitados de serem reciclados. Assim, quer tenham sido fundados há
100 anos ou há poucos anos atrás, as ideologias
de Chega e PCP/BE são, infelizmente, fantasmas que assombram a realidade querendo preparar o futuro com receitas do passado que já
não servem às necessidades do ser humano.
O caos pode-se instalar porque, ficando preso
num limbo, Portugal terá de se decidir por um
caminho a tomar, com as respetivas consequências: regresso ao passado, ou caminhar para um
futuro melhor.
E onde param os partidos ditos “moderados”?
Estão também presos ao passado, às suas pretensões de poder, ora guinando à esquerda, ora
guinando à direita; ora defendendo uma coisa
agora, ora defendendo o seu contrário no momento seguinte, favorecendo as suas teias de
poder e sempre caminhando de mão estendida
para uma Europa que vai alimentado este estado de coisas, até ver.
Dizem que isto é humildade... eu chamo a isto
de indolência, displicência, atavismo, acomodação, atraso, incompetência.
Estou confiante que cedo ou tarde o povo português acordará deste estado de sonolência, só
não sei quando. Só espero que seja o mais breve
possível.

Sr. Sali

Vidente médium competente
MUITO SÉRIO NO SEU DOMÍNIO. RETORNO DO SEU
AMADO, AMOR, PROBLEMA FAMILIARES, SUCESSO
SOCIAL, PATRIMÓNIO E NEGÓCIOS, EMPRESARIAL,
EXAME E BOM SENSO NOS JOGOS, DESENFEITIÇAR.
RESULTADOS EFETIVOS EM 3 DIAS,
DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

Tel.: 514.613.7077

POEMA DA SEMANA

ATÉ AMANHECER
Numa noite bem escura
Eu vi a tua imagem
Que deambulava
Sem ter rumo certo.
Era uma sombra triste
Calcorreando as ruas,
Dir-se-ia perdida
Num enorme deserto.
Mas, ao virares uma esquina
Alguém te acenou,
Levantaste os olhos
Sem corresponder.
Apressaste o passo
Continuando à toa,
Vagueando a noite inteira,
Até amanhecer…
Se precisas de ajuda,
Não te deves calar.
Há certamente alguém
Que te pode ajudar!
Deolinda Cabo
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Celebração da Quadra Natalícia
MANUEL CARVALHO

A

pandemia que sufoca o
mundo este ano irá impor que a celebração da
quadra natalícia se faça de forma muito diferente do habitual
e seja um travão arreliador para as tradicionais reuniões familiares alargadas.
Mas, não obstante este grave problema, o mundo continuará a girar como habitualmente e se
estivermos atentos aos sinais da vida, poderemos
aperceber-nos que o mistério do nascimento do
messias, que traz uma mensagem anunciadora
de redenção da humanidade, continua a acontecer todos os dias e nos lugares maia inesperados.
Nesta quadra, propícia à meditação e à renovação da esperança, irei publicar algumas histórias
alusivas à época, como esta que retirei do meu
livro “Parc du Portugal”:
Maldito nó na garganta! Sobre a banca da cozinha, entre restos de comida, a garrafa de vinho,
mais espremida do que um limão, lampejava de
troça. Raivoso, rebuscou os bolsos e contou as
moedas reunidas: doze dólares e vinte cêntimos,
o suficiente para comprar o remédio de mais
uma garrafa de vinhaça rasca.
A sobrevivência até ao próximo cheque do bien-être não o preocupava por aí além. A quadra do
ano exacerbava a compaixão humana e bastava
andar de olhos abertos para topar por todo o lado
com generosas distribuições de cabazes de natal
gordos de vitualhas.

Nem parecia noite de consoada. Aqui e ali, esparsos monturos de neve. O frio, fracalhote, mal
beliscava a pele, sem exigências de grandes agasalhos.
O depanneur da esquina era um buraco negro, o
reclame do topo da porta, geralmente ofuscante
como um clarão, pingava uma luzinha amarelenta, fraco como uma candeia minguada de azeite.
Cem metros adiante, as portas cerradas da loja
do Açoriano arreganharam-lhe umas ventas hostis.
Foi então que o Pedro Algarvio compreendeu
que não valia a pena continuar a procurar. Nessa
noite, todas as forças ocultas do mundo reuniam
a sua hostilidade, açuladas às canelas dos destroços humanos das cidades.
Das ruas ao redor da Igreja Santa Cruz,
desembocavam vultos de crentes atraídos pela
missa do galo, ao apelo do enigma vindo do fundo dos tempos.
Subiram-lhe à garganta saudades dos tempos
na loja do Açoriano, das longas cavaqueiras entre um par de cervejas. Porque falar não custava
dólares, como filosofava o Luís. Bons tempos
aqueles em que ainda sentia forças para deitar as
mãos aos cornos da vida e vergá-la ao seu jeito.
Sem se dar conta, os passos conduziram-no para
a rua Laval. Lá no alto dum triplex, uma janela
coava uma luz baça. A Gisele ainda lá moraria?
De que cor estariam os olhos dela nessa noite?
O azul dos dias de bonança ou o verdacho das
horas de borrasca?
Uma dor intensa rasgou-lhe as carnes do peito.
Perdera-a por uma ninharia. Numa fanfarronada

de português cabeça dura, pusera-lhe as malas
à porta da rua. Só por ela, numa teima de quebecoise arrebitada, ter embirrado em sair, num
sábado à noite, com umas amigas. Já lá iam dez
meses esgotados, dia a dia, na ampulheta do arrependimento calado pela soberba e pela vergonha do descalabro.

Quando lhe abriu a porta e o reconheceu, os
olhos dela continuaram azuis. Dum azul mais
sereno do que outrora.
- Entra.
Na luz quebrada da sala, uma criança dormia
serena numa alcofa de palha. Os olhos do Algarvio saltaram para os olhos azuis.
- Chama-se Manuel.
Ficaram os dois, as cabeças aflorando-se, debruçados sobre a alcofa. Só então ele compreendeu
a razão da nova luz nos olhos azuis da mulher.
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EN SOUHAITANT À TOUS UN JOYEUX JOUR

DE LA RESTAURATION
DE L’INDÉPENDANCE

DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX
En cette période de distanciation sociale, nous vous souhaitons
de profiter de cette fête et de célébrer avec prudence.
WISHING EVERYONE A

HAPPY RESTORATION
OF INDEPENDENCE DAY

ON BEHALF OF YOUR FEDERAL MP S
In this time of social distancing, we wish you
a safe and enjoyable holiday.
DESEJANDO A TODOS UM ALEGRE

DIA DA RESTRAURAÇÃO E DA
INDEPENDENCIA NACIONAL

DA PARTE DOS VOSSOS DEPUTADOS FEDERAIS
Neste momento de distanciamento social, desejamos que
aproveitem este feriado e de o celebrar com prudência.

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU

ANJU DHILLON

FAYÇAL EL-KHOURY

HON. MARC GARNEAU

HON. STEVEN GUILBEAULT

ANTHONY HOUSEFATHER

MP / Député
Papineau

MP / Députée
Dorval – Lachine – LaSalle

MP / Député
Laval – Les Îles

MP / Député
Notre-Dame-de-Grâce –
Westmount

MP / Député
Laurier – Sainte-Marie

MP / Député
Mont-Royal / Mount Royal

Steven.Guilbeault@parl.gc.ca
514-522-1339

Anthony.Housefather@parl.gc.ca
(514) 283-0171

Anju.Dhillon@parl.gc.ca
(514) 639-4497

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

HON. MÉLANIE JOLY

ANNIE KOUTRAKIS

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

HON. DAVID LAMETTI

PATRICIA LATTANZIO

SORAYA MARTINEZ FERRADA

MP / Députée
Ahuntsic-Cartierville

MP / Députée
Vimy

MP / Députée
Saint-Laurent

MP / Député
LaSalle– Émard– Verdun

MP / Députée
Saint-Léonard – Saint-Michel

MP / Députée
Hochelaga

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca
(514) 277-6020

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

Melanie.Joly@parl.gc.ca
(514) 383-3709

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

ALEXANDRA MENDÈS

HON. MARC MILLER

HON. PABLO RODRIGUEZ

FRANCIS SCARPALEGGIA

SAMEER ZUBERI

MP / Députée
Brossard–Saint-Lambert

MP / Député
Ville-Marie – Le Sud-Ouest –
Île-des-Soeurs

MP / Député
Honoré-Mercier

MP / Député
Lac-Saint-Louis

MP / Député
Pierrefonds – Dollard

Alexandra.Mendes@parl.gc.ca
(450) 466-6872

Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
(514) 353-5044

David.Lametti@parl.gc.ca
(514) 363-0954

Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca
(514) 695-6661

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
(514) 283-2655
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Simplesmente Surreal!
HÉLIO BERNARDO LOPES

A

Circulatura do Quadrado
desta passada quarta-feira
constituiu-se num tempo de
televisão verdadeiramente surreal,
todo ele passado em torno do tema
do Congresso do PCP, depois de logo ao início
ter António Lobo Xavier mostrado um distanciamento intelectual mais que acertado, mas
que, de modo igualmente célere, ninguém cumpriu, logo a começar pelo próprio.
Ana Catarina Mendes, como pôde já perceber-se
à saciedade, é uma jovem bonita, elegante, até nos
modos, e educada, mas também não conseguiu dizer, vá lá, uma para a caixa. E por fim, José Pacheco Pereira. Bom, há muito não o ouvia de um modo
tão fraco, até sem conseguir ter razão em quase
tudo sobre que tratou. Enfim, um programa verdadeiramente surreal! Esquecendo Ana Catarina
Mendes, e chamando a atenção dos leitores para a
incoerência de António Lobo Xavier, surgida logo
ao início da sua primeira intervenção, vou ater-me
às exposições de José Pacheco Pereira.
Em primeiro lugar, José Pacheco Pereira ainda
conseguiu suportar os seus argumentos à luz da reprovação dos portugueses em face da decisão do
PCP. Bom, fiquei espantado, porque a ser assim,
como Pacheco ali nos referiu, tal significa que ele
ainda desconhece que os portugueses, de um modo
imensamente geral, não estão infimamente preocupados com o Congresso do PCP. Basta frequentar
cafés, para logo se perceber que ninguém fala do
tema. Foi-se falando, por exemplo, sobre a aprovação, ou não, do Orçamento de Estado, também das
novidades sobre as vacinas, sobre o Natal, sobre a

morte de Maradona, mas nunca sobre o Congresso do PCP. Até mesmo entre amigos com interesse
pela política, tal tema nunca foi sendo abordado.
Ninguém com o mesmo se preocupou. É esta a objetiva realidade, não a referida no programa.
Em segundo lugar, a lei do estado de emergência
foi gizada para esse tipo de situações, como para
as do estado de sítio, e visou assegurar que a democracia nunca seria suscetível de ser posta em
causa. Pois, se assim não fosse, cada um achava
que em tais cenários valeria isto ou aquilo. Seria,
como facilmente se percebe, o princípio do fim da
democracia. Este caso merece uma referência à situação norte-americana, cuja constituição assegura, por exemplo, que os vencimentos dos juízes não
podem, em circunstância alguma, ser diminuídos
pelo poder executivo. Ou seja, mesmo em situação
de bancarrota. O objetivo é simples: impedir que
o poder político, por via da diminuição brutal dos
vencimentos dos juízes, possa levá-los a deixar a
função, para procurar sustento e sobrevivência. E já
agora, mesmo tendo em conta a balbúrdia de sempre da vida norte-americana, até durante a guerra
civil continuaram a ter lugar as eleições. Estado de
emergência e estado de sítio são isso mesmo, cujo
conteúdo nunca pode ser bom, mas não podem
impedir a vivência da democracia, que é o que a
Direita e a Extrema-Direita realmente pretendem.
Em terceiro lugar, as perdas ou ganhos do PCP
com a realização deste congresso, tanto perante os
portugueses, em geral, como perante os seus militantes. Bom, do primeiro grupo já tive a oportunidade de escrever: completa ausência de efeitos. No
segundo grupo, haverá o orgulho de se perceber que
a liderança do PCP defendeu, como lhe competia, a
permanência do partido e a sua real independência

O meu nome é FELIPE SANTOS,
sou empresário de construção e estava quase a perder tudo. Incluindo a
minha esposa e filho que sofreram de
um acidente. Toda a minha vida foi
complicada. Com a pandemia do COVID-19, perdi muitos contratos. A minha mãe apresentou-me ao XAMÃ, e
é incrível como em apenas uma semana houve uma grande mudança na
minha vida. Eu recebi bons contratos
e a minha família está muito melhor.

em face daqueles que sempre lhe quiseram pôr um
fim. E tanto logo quando Spínola recebeu Álvaro
Cunhal, como logo a seguir ao 25 de Novembro de
1975. Estes sonhos de sempre têm vindo a ressurgir
com a chegada de Trump ao poder e da Extrema-Direita na Europa, como se pôde ver recentemente
no acordo entre o PSD de Rui Rio e o Chega! de
André Ventura.
Em quarto lugar, a tal confusão sobre se terá
existido uma troca de favores entre PS e PCP. A
verdade é que só as televisões tratam o tema desse
modo, mas pelas mesmas razões com que sempre
puseram Biden como um perdedor, evitando tratar
Trump do modo adequado. E nunca lhes ocorreu
realizar um programa adequado, bem estruturado,
sobre a vida de Donald Trump...
E, em quinto lugar, aquele ligeiro mal-estar de António Lobo Xavier ao redor das referências, corretíssimas, às realizações católicas. A verdade é a que
todos puderam ver nas televisões, naquele encontro
em Fátima, ainda antes do que trouxe os círculos
onde só podiam estar 4 pessoas: uma completa barafunda, numa espécie de tudo ao molho e fé em
Deus. As televisões, porém, noticiaram o caso uma
vez e... ficaram-se. Tal como com o Congresso do
Chega! em Évora. A causa de tudo isto é simples:
existe uma ação concertada contra a existência do
PCP. Uma ação concertada de um modo tácito, mas
que se percebe à vista desarmada.
Enfim, um programa verdadeiramente surreal,
cujo conteúdo está a perder utilidade a cada semana. Infelizmente, desta vez a situação atingiu um
limite que nada justificaria que pudesse ter lugar.
Mas tenho para mim que tudo não passa de mais
um sinal dos tempos.

Eu fiquei entre a vida e a morte numa
cama de hospital durante mais de três
meses sem nenhuma melhora. Os médicos não deram -me mais esperança.
Ao ver o meu sofrimento, a minha
esposa consultou o XAMÃ PODEROSO e, através dos RITUAIS DE
CURA, ele conseguiu curar-me espiritualmente e fisicamente. Em duas
semanas, comecei a sentir-me melhor.
Hoje já posso ir para casa. Sob medicação e cuidados, mas estou me sentindo melhor pouco-a-pouco.
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Isto não é um conto de Natal (1)
TONY
SARAGOÇA

T

udo começou num
domingo
de dezembro de
2017, quando ao
fim da missa, na Missão N. S. de
Fátima de Laval, fui abordado por
um Sr. Mário (aquele que toca a
sineta na missa, no momento da
consagração) que me perguntou
porque não me candidatava para
membro do Conselho Económico, em plena campanha de recrutamento nessa altura, devido ao
facto de alguns membros estarem
de saída por terem completado o
mandado para o qual tinham sido
eleitos, mandado esse que se terminava a 31 de dezembro e havia
uma certa dificuldade em arranjar
novos membros .
O Mário esperava a minha reacção
e sem mais espera, respondi-lhe que
era coisa que nunca pensei fazer e
pelo momento não estava interessado, pois não sentia que poderia ser de
ajuda alguma para a Missão. Mesmo
assim arrisquei fazer-lhe uma pergunta: Você que tem experiência,
diga-me em que consiste ser membro
do Concelho Económico? "Bem...
o grupo reune-se uma vez por mês,

uma hora ou duas , para discutir de
coisas relacionadas com a Missão e
do Centro, nada de complicado". A
nossa conversa não foi mais longe.
Avistei, ainda na igreja um amigo
meu que advinhava os propósitos do
Mário e me encorajou a candidatar-me. Eu respondi-lhe que no dia que
ele se candidatasse, eu tambem o faria.
Tal não foi a minha surpresa, quando
no domingo seguinte vi os nossos nomes inscritos no quadro de anúncios,
juntamente com os nomes dos outros
candidatos. Chegado o domingo de
eleições, vejo com surpresa que o tal
meu amigo tinha retirado o seu nome
da lista ( teve certamente um melhor
conselheiro que eu) e ainda pensei
em retirar tambem o meu, mas por
vergonha ou talvez por um pequeno
impulso de valentia, deixei-o lá ficar, dizendo a mim mesmo, que de
qualquer maneira ninguém votaria
por um desconhecido naquele tipo
de candidaturas, normalmente reservado para individuos que já tinham
uma certa experência com assuntos
da Missão. A contagem dos votos foi
feita após a missa e à minha grande
surpresa, os votantes ali presentes
elegeram-me majoritáriamente, felicitando e desejando-me boa sorte.
Eles lá sabiam porquê...
Como qualquer eleição livre e de-

mocrática, tambem esta tinha um
protocólo que deveria rigorosamente ser respeitado : Certificação dos
votos, envio dos mesmos à Diocese,
investigação dos candidatos (não tivesse algum dos eleitos , um passado
obscuro e á margem da lei) verificação do seu estatuto católico em boa
situação, etc.
E foi assim que em Janeiro de 2018
participei na primera de muitas outras reuniões. Para mim e outros novos candidatos eleitos foi a ocasião
de nos informarem que funções iriamos jogar no grupo, agora completo, mesmo se oficialmente ainda não
tinhamos a aprovação do bispo. Foi-me designado o posto de secretário
do Conselho, posição essa que me

3 anos depois , ainda não percebi a
razão para tal ordem de sigilo, pois
nunca foi testemunha de informação
alguma que exigisse tal nível de confidencialidade, pelo contrário, a meu
ver, se queremos ter uma comunidade unida e implicada, é nosso dever
informá-la e convidá-la a participar
nos assuntos da Missão.
Na minha cabeça, naquele momento, veículava uma mistura de
sentimentos de apreenção, confusão
e sobretudo dúvidas sobre a minha
presença naquele grupo. Veio-me
á ideia Moisés no alto do rochedo
mandando fechar as águas do Mar
Morto, enquanto nós nos encontrávamos no principio da caminhada !
Por fim cheguei à conclusão que o

surpreendeu agradávelmente, pois as
tarefas aí prescritas correspondiam
um tanto ás minhas capacidades de
execução e por conseguinte ás possibilidades de sucesso na minha nova
carreira. Houve muitos items discutidos, para mim era tudo chinês, pois
na maior parte dos assuntos, eu não
tinha uma ideia do que os mais antigos e experientes membros estavam
a falar. A reunião terminou quase 3
horas e meia depois, um pouco mais
do que o que tal Mario me tinha dito,
mas uma primeira reunião é sempre
imprevisível, portanto não levei a
coisa a sério.
Convocados para a segunda reunião no mês seguinte, esta presidida
pelo sr. Padre, presidente em dever
deste conselho, sendo ele acompanhado pela sua inseparável “cadelinha”. (Imaginem o cenário se cada
um ali presente (11) tivesse tido a
ideia de se fazer acompanhar pelo
seu animal preferido). Procedeu-se
então á iniciação e juramento dos novos membros segundo o protocolo.
Terminada a assermentação fomos
avisados do quão sério eram as matérias discutidas neste conselho e por
conseguinte , nos era totalmente recomendado manter essa informação
dentro destes 4 muros: "Nem pio"
lá fora do que se discute nas reuniões do Concelho, nem aos vossos
amigos mais intimos ou conjugues,
podereis falar do que se passa aqui,
sob pena de expulsão imediata, se
tal vier á acontecer”. Fim da citação
do nosso president em dever . Quase

dócil e gentil pastor espiritual que
tão bem nos chefiava nas cerimónias
religiosas, era, fora desse ministério,
um chefe um pouco desconfiado e
bastante autocrata.
Felizmente ele teve de se retirar e a
reunião proseguiu com a distribuíção
da lista dos deveres e responsabilidades que cada um deveria, no melhor
da sua capacidade respeitar e exercer
durante o seu mandado. A reunião
terminou quase 3 horas e meia depois, (allô Mario ,tás certo que não
te enganaste de reunião?) A partit
desse momento , e tendo em consideração a quantidade de trabalho que
nos esperava, a “máquina” pôs-se
em modo “pra frente é que é o caminho” e à parte uma outra reunião
onde houve um certo “desacordo”
entre certos membros do C.E. e o seu
ainda presidente , que como sempre
acompanhado da sua fiel “cadelinha” tentou impor a sua “visão das
coisas” ao grupo, mas face à resistência deste, especialmente da parte
dos novitas, a coisa não saiu muito
bem , tendo ele deixado a reunião
um pouco contrariado. Era evidente
que o suporte incondicional, ao qual
o nosso lider se tinha habituado, começava a esmoronar-se e tornava-se
muito dificil aceitar outros pontos de
vista , que não fossem os seus. Hoje,
analisando bem aquela situação e
sem provas factuais, posso cocluir ,
na minha humilde opinião, que foi
o “principio do fim”, que um pouco
mais tarde acabou por se materialisar, infelizmente. Até pra semana....

CRÓNICA
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JÁ POSSO OLHAR? TOMOU POSSE OU NÃO CONSEGUIU?
PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL

M

uito bem. Finalmente, o Governo
XIII dos Açores
tomou posse. Estava difícil!
Mas, meus amigos, agora há muito a fazer,
muito a aprender, demasiado, talvez, a corrigir.
Quando uma mudança é efectuada após tantos
anos de saberes e cuidados (?) (24 anos, vejam
só!), grandes maravilhas seriam previstas encontrar; uma sociedade bem organizada era esperada para nos deslumbrar; a uma boa governação
poderia ser dada continuidade, agora com outros
intervenientes, numa perspectiva de que tinha
sido feito o melhor que se soubera e pudera.
Porém, não sei se vai ser este paraíso que o Dr.
José Manuel Bolieiro e os restantes elementos da
sua coligação governativa irão ver ao abrir pastas, consultar documentos, procurar outros registos que deveriam existir mas ficaram perdidos no
longo, e talvez estranho, percurso que, exactamente por não ser previsível (não era?), pode ter
assustado alguns que, correndo desalmadamente
por esse magnífico mar do nosso Arquipélago, os
perderam (os tais registos) nos caminhos entre a
Horta e as restantes ilhas Açorianas onde terão
sido guardados a “bom recato” (ou sem recato?).
No dia em que tomou posse do novo Governo
o Sr. Presidente e demais elementos que constituem a coligação que se formou após as eleições,
bem como todos os deputados que assumem funções à esquerda, à direita, ao centro e, também, à

margem assinaram o documento que os vincula
como membros de serviço e respeito por todos
e cada um dos cidadãos que vivem na Região
Autónoma dos Açores.
Do Presidente não tenho dúvidas quanto à integridade, boas intenções e capacidade de trabalho. Quanto aos restantes pouco ou nada sei
de personalidades, interesses, valores morais.
No que respeita aos opositores, em particular do
círculo do Partido Socialista vi, de muito perto,
como alguns deles funcionavam e…não gostei.
Mas eu sou uma cidadã que observa, lê e reflecte quanto baste para conseguir ter uma margem
de pensamento lúcida. Assim, procurei sempre
escrever de acordo com a verdade possível omitindo, bastas vezes, elementos que poderiam ser
enquadrados em críticas ao sistema até aqui vigente. E porquê esta cautela, cuidado, ou o que
quiserem chamar às omissões a que faço referência? Pois…teria que voltar atrás no tempo e
Não Quero.
De um dos discursos do novo Presidente compreendi que as suas prioridades são aquelas que
menos atenção real, ou seja, transformada em
factos, tiveram do executivo anterior. Lá que se
esfalfaram a falar e a prometer não tenho dúvidas. Ouvimos todos nós, Açorianos, até à exaustão que o desemprego tinha baixado, os pobres
estavam menos pobres, a economia crescia. E
vimos, o Rendimento Social de Inserção a subir
vertiginosamente, os jovens a estagiar por aqui
e por ali sem a posterior saída para um emprego com salário certo e prolongado no tempo e,
como é óbvio, esses jovens adultos a serem atirados à sua sorte, sem presente nem futuro.
Não sei se já há contas feitas ao que possa so-

Distribuímos
o nosso suporte
aos proprietários
de restaurantes
locais.
Na Sysco, Há 30 anos que distribuímos nossos produtos
alimentares no Québec. É por isso que temos como missão
de apoiar a nossa cultura gastronómica, assistindo os
proprietários de restaurantes locais.
Para ajudar os proprietários de restaurantes, nós ofereceremos
mais de 20.000 recipientes para o serviço de comida para
levar para casa. E mais do que nunca, nossos especialistas e
consultores estão à disposição para ajudar todos os nossos
clientes a se adaptarem a esta nova realidade.
Juntos, apoiamos os proprietários de restaurantes locais.

Visite syscograndmontreal.ca
Samuel Sirois, Atleta de culinária, Seleção Canadense de Bocuse d’Or

bejar de moedas nas gavetas que foram esvaziadas pelos senhores de antes para serem ocupadas pelos que as abriram agora. O que sei é que
ouvi:”… precisamos com urgência de envelopes
financeiros que irão permitir “através das empresas a conservação e manutenção do emprego
e, sobretudo, a consolidação justa de estabilidade social, para evitar nova pobreza e exclusão”
Também é de salientar o apelo aos parceiros sociais e ao Governo agora em funções para que
se unam na reivindicação, no imediato, da solidariedade nacional e, sobretudo na europeia,
através do Plano de Recuperação e Resiliência,
sendo esta uma nota urgente do Dr. José Manuel
Bolieiro.
Muito importante o apelo final: “…Sem meios
torna-se difícil tornar o planeado em concretização.”.
Concluindo, o caminho está aberto a quem
queira de boa-fé colaborar neste Governo de coligação. Desde que não haja ninguém que tenha
aceitado algum cargo com o intuito de “fazer
fortuna”, porque com o homem que está na dianteira não atinge essa meta.
CLAUDIA ARRUDA & ARMENIA TEIXEIRA

ADVOGADAS

ARRUDA TEIXEIRA INC.
28, rue Notre-Dame Est, suite 302
Montreal, QC, H2Y 1B9
info@atlegal.ca
T.: 514 375.2338 F.: 514 375.2339

4999, Boul. Saint Charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, H9H 3M8
Fax: 514 624.8632

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importadores

Padaria

Seguros / Financeiros

Renovações

Seguros / Financeiros

ALGARVE

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

assure-toi.ca
SEGUROS

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

Doença Grave
Invalidez | Vida

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca
Mercearias

PLANO POUPANÇA

Renovações

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

Restaurante

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Tel.: 514-575-9605

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

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO
ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

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

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS
4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

Seguros / Financeiros

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Dentista

www.acaixa.ca

Notários

imóveis

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

59 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE

T.: 450.435.0301

ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE

T.: 514.237.3994

CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE

T.: 514.388.4129

CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

T.: 514.353.1550

CÍRCULO DE RABO DE PEIXE

T.: 514.843.8982

CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL

T.: 514.342.4373

CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL

T.: 514.844.1406

COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL

T.: 514.619.5932

FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

SPORT MONTREAL E BENFICA

T.: 514.273.4389

CENTRO
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO
PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 514.842.8045
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

CRUZADAS

SUDOKU

5
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

ESCOLAS

RBQ: 5599469301

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Receita de Batatas ao murro com alecrim

INGREDIENTES
4 unidades de batatas vermelhas
1 colher de sopa de azeite
2 colheres de chá de alecrim
sal
pimenta do reino
PREPARAÇÃO:
1- Cozinhe as batatas em água com sal, sem retirar a casca, até
estejam macias.
2- Cubra uma forma com papel alumínio e amasse as batatas
com a ajuda de um prato ou copo (mais fácil do que com a mão,
mas fique à vontade para dar um murro nelas).
3- Tempere com o azeite, o alecrim, o sal e a pimenta.
4- Leve ao forno alto (230°C ou mais) e deixe até que fiquem
douradas (o tempo depende muito do seu forno, o importante
é que fiquem crocantes por fora). Espero que você goste desta
receita de batatas ao murro com alecrim tanto quanto eu! Deixe
em baixo seu comentário e bom apetite.

HORIZONTAIS:
1. (...) Oliveira, em Portimão, fechou o Mundial de MotoGP com Pole
position, recorde da pista, volta mais rápida (1m39,855s) e liderança do
início ao fim. Sumo Pontífice. 2. Que estão no lugar mais fundo. Cultor
curioso de qualquer arte. 3. (...) Freitas, foi espancado até à morte por
seguranças de um supermercado em Porto Alegre, no Brasil. Dê alento.
4. Tornar a ler. Agência Portuguesa do Ambiente. 5. Época. Busca. Érbio (s. q.). 6. Prefixo (afastamento). Na linguagem da Ciência Política,
a corrupção é aquilo a que se chama um tema de “(...)”. 7. Bloco de
Esquerda. «A verdade tem (...)». Autores (abrev.). 8. Prata (s. q.). Mililitro (abrev.). 9. Em Lisboa, saiu sem fechar a porta da gentrificação.
Imposto sobre o Valor Acrescentado. 10. Tecido grosseiro de linho cru
ou de juta para encapar fardos. 11. Tocam ao de leve. Valor cambial.
VERTICAIS: 1. Terceira nota musical. Habitar de novo. 2. Que ainda
não tem barba. 3. Garganta. Lavras. 4. Consideração. Viva a (...)!, livro das médicas norueguesas Nina Brochmann e Ellen Støkken Dahl.
5. Especialistas acreditam que estes animais são atraídos por embarcações como uma espécie de brincadeira. Anuência. 6. Los Angeles.
Sobressalta. 7. De Malta ou relativo a Malta. Organismo geneticamente
modificado. 8. Pão (Mirandês). Prefixo que exprime a ideia de privação.
Sufixo (referente a, da natureza de). 9. Protela. A parte delgada do navio, entre a linha de água e o gio grande. 10. Parque Arqueológico de
(...), onde foram encontrados dois corpos quase intactos do ano 79 da
era cristã. 11. Limpara com areia, cinza, etc. Divisória.

ANÚNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

NECROLOGIA

†

ISABEL FIRMINO MATOS
1948 - 2020

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA
ROBERTO: 514-992-1586

Procura-se homem com experiência
para pequenos trabalhos de
renovação em casa.
450-668-1578

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros
et homens con experiência no “Pavé uni” melhor salário
na industria. Estamos a procura igualmente de homens
sem ou com pouca experiência.
Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter
uma ideia do trabalho a fazer
www.swdla.com

Faleceu em Montreal no dia 28 de novembro de 2020.
Isabel Firmino Matos com 71 anos, natural de Óbidos,
Leiria, Portugal. Esposa do diretor deste jornal A Voz de
Portugal, senhor Jorge Matos.
Deixou na dor seu esposo, sua filha Luisa (Donald
Brum), Charles (Tania Oliveira Castanheira),netos/as
Dylan, Ethan, Romeu e Viena, sobrinhos/as, cunhados/
as e seus restantes familiares.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon Este, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar no 1º de dezembro de 2020 das 18h
às 21h. A familia vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

†

FERNANDO MENDES
DA GRAÇA
1934-2020

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura
homens para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.
Bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389
CHOURIÇÔR

Precisa-se de um empregado para a charcuteria/carniceiro com ou sem expriência a tempo inteiro.e homem com licensa de condução
para fazer entregas ao domicílio e aos seus
clientes.

514-849-3808

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
A Industria Sefina, companhia de marcenaria
procura marceneiros e trabalhadores gerais.
Contactar Roberto 514-735-5911 ext 656
ou envie o seu CV
para roberto@sefina.com.
Procura-se senhora para fazer limpeza de uma casa
na área de Côtes-des-Neiges. Deve ser honesta,
séria e profisional, 2 à 3 vezes por semana.
Para começar hoje, com um bom salário.
514-731-2176

Faleceu em Montreal, no dia 20 de outubro de 2020,
com 86 anos de idade, senhor Fernando Mendes da
Graça, natural dos Cabaços, Alvaiazere, Portugal. Deixa na dor seu filhos, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral foi celebrado no dia 24 de outubro. A familia
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou
que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem
Haja.

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal
n Mausoléu St-Martin
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Companhia em paisagismo está à procura de empregados com ou sem experiência com carta de condução.
514-242-7649

Eduino
Martins

†

MARIA SOUSA MEDEIROS
1938 - 2020

Faleceu em Laval no dia 28 de
novembro de 2020. Maria Sousa
Medeiros com 82 anos, natural da
Matriz, Ponta Delgada, São Miguel, Açores. Esposa do senhor
Liberal Medeiros.
Deixou na dor seu esposo, suas
filhas Ana (José Calisto), Manuela (José Andrade) e Fátima (Mário Viveiros),netos/as e bisnetos.
Seu irmão Edgar Santo Cristo e
sua irmã Adélia (António Ramos),
sobrinhos/as e seus restantes familiares.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159 Boul. St-Martin Este, Laval
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral terá lugar terça-feira, 1 de dezembro de 2020
na capela do Mausoléu St-Martin. Irá sepultar em cripta
no mesmo Mausoléu. A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. Bem Haja.

RODRIGUES ALVES
† DIAMANTINA1923-2020

Faleceu em Montreal, no dia
21 de novembro de 2020, com
97 anos de idade, senhora
Diamantina Rodrigues esposa do jà falecido Adelino José
Alves, natural de Travassos,
Portugal. Deixa na dor seu filho José Joaquim, sua filha
Maria de Fatima, suas netas
Carolina(Mark) e Maria-Elisa
(Samuel), seu bisneto Alessio,
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O Velório teve lugar quinta-feira 26 de novembro de 2020
das 18h às 21h. O funeral foi celebrado de corpo presente sexta-feira 27 de novembro de 2020 às 10h, na
igreja St-Joseph 166, rua Dante, Montreal e sera sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

†

FRANCISCO MARQUES
1940 - 2020

Faleceu em Montreal no dia
16 de novembro de 2020,
com 80 anos Francisco Marques, natural de Mação, Cardidos, Portugal. Esposo da
Sra. Alzira Ferreira.
Deixou na dor sua esposa,
seu filho José Carlos(Irena),
sua filha Elizabete, seus netos
Gabriel e Sabina, irmãos/ã,
cunhados/as, sobrinhos/as e
restantes familiares.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral foi celebrado no sábado, dia 21 de novembro
de 2020 às 12h e foi sepultado no cemitério Repos St-François d'Assise. A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. Bem Haja.

EMPREGOS
Precisa de pessoa com carro e que fale portuguese e
Frances ou Ingles para transportar senhora ou hospital
e outros appontamentos.
Ana: 613-435-0614 ou
email: ana@personaltouchinteriors.com

Procura-se uma senhora para fazer limpeza
de um casa em Longueuil com experiência.
1 dia por semana.

514 836 6196

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

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.
Nora: 450-628-5472

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e operador de escavadora com
licença de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

UMA ESCOLHA CERTA

Pedro
Alves

Procuramos de uma pessoa durante o dia para assistência de uma pessoa idosa na área Ahuntsic na rua
Lajeunesse perto da cremazie durante a semana.
Isabel: Tel 514 945-2885
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SABE QUANTO CUSTA PRODUZIR OS NOVOS IPHONES?
O iPhone 12 e o iPhone 12 Pro são os dois novos topos de gama da Apple e, como tal, não ficarão baratos a quem pretende adquiri-los.
Porém, sabe quanto custa à Apple produzir os dois smartphones? O site japonês Fomalhaut Techno Solutions (via GSMArena) revela que
enquanto o iPhone 12 custa 373 dólares (312 euros), produzir o iPhone 12 Pro chega aos 406 dólares (339 euros).
De recordar que a versão base do iPhone 12 custa 929 euros e o iPhone 12 Pro tem um preço a partir dos 1.179 euros. A publicação refere
que o componente mais caro destes iPhones é o modem 5G que custa 90 dólares (75 euros), seguido do ecrã OLED que custa 70 dólares
(58 euros).

Arregaçar as mangas
ANTÓNIO PEDRO COSTA

U

CARNEIRO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos
positivos, a vida exige de cada um a tarefa de lutar e vencer. Saúde: Não terá que se preocupar a este nível, está
em boa forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades para cumprir
prazos. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
TOURO: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação. Amor: Pode chegar à
conclusão que um relacionamento amoroso em desgaste há muito terminou. Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro: Possibilidade de fazer bons negócios. Avance
com prudência. Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
GÉMEOS: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família
necessita que lhe dê mais atenção. Dê a mão a quem
dela precisa. Uma palavra de consolo será sempre bem
recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos.
Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
CARANGUEJO: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-lo muito magoado. Veja
sempre os desafios como uma oportunidade para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se de esforços
desadequados. Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de atitude. Seja mais ativo. Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
LEÃO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Pode ter notícias de
alguém especial. Lembre-se que na vida não há impossíveis, apenas objetivos mais difíceis de alcançar! Saúde:
Cuidado com os rins, beba mais água. Dinheiro: Poderão surgir
boas oportunidades neste campo, não as deixe fugir.
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
VIRGEM: Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Domine a sua agitação, permaneça sereno e verá
que tudo corre bem! Saúde: Sentir-se-á em boa forma.
Dinheiro: Surgirão novos projetos que lhe permitirão obter mais
segurança. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44
BALANÇA: Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Lute pela sua felicidade, não se deixe
vencer pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu
caminho! Saúde: Procure fazer algum tipo de desporto.
Dinheiro: Maré pouco favorável para investimentos.
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49
ESCORPIÃO: Carta da Semana: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Respeito.
Amor: Vai arrebatar corações, estará com um grande poder de sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça
a Deus por ela! Saúde: Estará em boa forma.
Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto que há tanto deseja. Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39
SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que
significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Procure ser mais seletivo nas suas amizades. Se
escutar o seu coração e agir de acordo com a sua intuição será mais feliz!
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Beba chá de cascas
de romã.
Dinheiro: Tenha algum cuidado com as pessoas que trabalham
consigo, pois se lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado.
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: 7 de Ouros, que
significa Trabalho.
Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que
vai dizer, pois a impulsividade joga contra si.
Saúde: Cuide melhor dos seus pés.
Dinheiro: Não deixe que outros tomem decisões ou falem por si,
imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta da Semana: O Carro, que significa
Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas!
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, não negligencie sintomas
de mal-estar.
Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33
PEIXES: Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério.
Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente. As decisões precipitadas não lhe serão favoráveis. Se alguém quiser desviá-lo do
caminho do Bem, não o acompanhe!
Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para
que elas surtam o efeito que deseja.
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

m novo governo regional tomou posse,
numa nova legislatura, com novos protagonistas,
a maioria com créditos firmados nas áreas para as quais
foram indigitados. Temos que dar tempo ao
tempo e deixar um voto de esperança, na expetativa de que estas foram de facto as melhores
escolhas. Novos desafios neste novo mandato
são importantes, e esperamos que se reforce a
legitimidade deste XIII Governo Regional dos
Açores.
José Manuel Bolieiro, na cerimónia de tomada
de posse, deixou de forma muito serena mas convicta alguns recados importantes para o povo açoriano, sobretudo para aqueles que foram eleitos
para representar-nos durante os próximos quatro
anos, alertando para o desafio enorme que passou
a ser uma emergência em todo o Mundo, que é o
combate contra este vírus do COVID 19, para a
recuperação económica e para o combate às bolsas de pobreza que pululam sobretudo pela ilha de
S. Miguel. Para tal, é sua e pretensão primeira que
a sociedade se mobilize em torno destes desideratos, apelando para que a responsabilidade possa
ser assumida por todos, quer sejam as forças sociais, empresariais ou os cidadãos em geral.
A tónica de que “A centralidade política e decisória nos Açores está agora como nunca esteve,
no Parlamento. Com orientação programática
plural que respeita proporcionalmente a sua própria composição, bem como os compromissos de
incidência parlamentar”, pelo que importa que se
volte a página e que a Assembleia Legislativa dos
Açores deve estar disponível para o debate plural
e democrático, com respeito pela integridade das
pessoas e das instituições, que representam legitimamente a vontade do povo.

A aspiração dos açorianos é de que o Governo e
o Parlamento, incluindo todos os novos Partidos
com assento parlamentar, estejam sintonizados,
embora diferindo na forma, tendo em vista uma
frente comum no combate aos números negros
que não constituem um bom cartão de visita para
nós ilhéus. Trata-se de assumir um desafio coletivo, porque a contabilidade da saúde, a criação
de emprego, melhor formação e ensino, mais desenvolvimento social e económico, etc. tem de ser
um repto mobilizador para melhorarmos a qualidade de vida de quem vives nestas ilhas.
Apesar do trabalho desenvolvido nos Açores, é
urgente encontrar políticas sociais que ajudem os
que se encontram numa situação de maior fragilidade na comunidade, bem como apoiar as empresas a criarem riqueza e gerar emprego mais
seguro, atendendo ao flagelo que é para o desempregado ou para o jovem, que não encontram
uma oportunidade no mercado de trabalho e que
esta pandemia veio acentuar. Tanto a agricultura,
como as pescas, deparam-se com constrangimentos assustadores que estão a condicionar o desenvolvimento económico, havendo famílias, sobretudo na área piscatória, que vivem em situações
aflitivas, atentos os condicionalismos impostos às
pescas e estas são áreas da atividade económica
açoriana que são vitais para o nosso desenvolvimento sustentado. O novo Presidente do Governo
Regional em campanha assumiu que vai apontar
as suas principais armas para o combate à pobreza
e à exclusão social, pelo que se aguardam medidas para se avançar na luta e no combate a esses
fenómenos, porque a ânsia de se resolver todos
estes problemas ao mesmo tempo é enorme, mas
há que dar tempo ao tempo e o novo Executivo
tem de primeiramente conhecer “os cantos da
casa” para depois se abalançar a tomar medidas
consistentes. Assim sendo, o XIII Governo Regional dos Açores tem a consciência nítida dos
desafios que se deparam aos açorianos. Por isso,
todo o trabalho e todos os recursos devem ser mobilizados para essas tarefas de emergência, quer
na vertente social, quer na vertente laboral, quer,
ainda, na vertente empresarial.
A partir de agora é importante que o Governo dê
um enfoque determinante no planeamento e desenvolvimento de políticas que possam minorar e
até reverter os efeitos que a conjuntura nos impôs
e que e continua a provocar os seus efeitos devastadores junto dos açorianos. No início deste novo
ciclo político que agora se inaugura, será determinante tocar a rebate para unir todos para lutar por
uns Açores melhores e nos motive e nos dê esperança em dias melhores. Felizmente, os Partidos
acolheram bem as preocupações de José Manuel
Bolieiro, mas que não se fique por aqui.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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D10S foi ter com Deus

O

Mundo está em choque! Diego Armando Maradona, um dos mais geniais jogadores da história do futebol, morreu
sábado aos 60 anos. Aquele que ficou conhecido como ‘D10S’ foi vítima de uma paragem
cardiorrespira-tória, quando se encontrava
em sua casa, em Tigre, norte da capital argentina, Buenos Aires.
Ma-radona passou à imortalidade precisamente no dia em que se completaram quatro anos da
morte de Fidel Castro, líder histórico cubano de
quem era admirador (inclusive, tinha uma tatua-gem dele), e 15 de George Best, extremo norte-

-irlandês que se notabilizou ao serviço do Man-chester United. Operado a um hematoma na
cabeça dia 4 deste mês, Maradona teve alta a 11.
Ontem, começou o dia com a sua habitual caminhada matinal. No regresso a casa, a equipa de
especialistas que o acompanhava (um psicólogo,
uma psiquiatra e uma enfermeira) percebeu que
havia algo de errado quando o antigo médio-ofensivo não se levantou para tomar a medicação. Para
sua casa, foram deslocadas quatro ambulâncias.
Apesar da prontidão do socorro, já não havia nada
a fazer: Maradona estava morto. De acordo com o
procurador-geral de San Isidro, o óbito foi declarado às 12h00 locais, 15h00 em Portugal continental. Segundo a mesma fonte, não foram de-tetados
vestígios de violência ou criminalidade, sendo
que a autópsia serviria para determinar a causa da
morte. Nos últimos dias, já muitas pes-soas se tinham concentrado nas imediações da casa de ‘El
Pibe’, algumas acampadas, preocupa-das com o
seu estado de saúde. Sábado, assim que a notícia
correu Mundo, houve ajuntamentos no estádio do
Argentinos Juniors, seu primeiro clube, e ao fogo
de artifício, petardos e ‘very-lights’ em Nápoles,
onde foi rei. Mais do que chorar a morte de Maradona, o Mundo celebrou a vida de ‘El Pi-be’.
O corpo foi na sede do governo argentino, num
velório de 48 horas, e as autoridades estimam que
um milhão de pessoas se despeça do astro. Génio
controverso Nascido em Lanús, a sul de Buenos
Aires, a 30 de outubro de 1960, Maradona foi um
dos mais brilhantes futebolistas de sempre, atingindo um patamar apenas ao alcance de poucos.
Além de ter levado o Nápoles à glória, conduziu
a seleção argentina à vitória no Mundial’86. Na
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história ficaram os dois golos à In-glaterra, a 22 de
junho daquele ano: primeiro, marcou com a mão;
depois, desenhou uma obra-prima no relvado do
Estádio Azteca, percorrendo 60 metros, passando
por cinco adversários, antes de bater Peter Shilton.
“Marquei um pouco com a cabeça e um pouco com
a mão de Deus”, diria, no final. A carreira – chegou a cruzar-se com o Sporting na Taça UEFA de
1989/90 – nem sempre esteve no alto. Pelo contrário. Foram co-nhecidos os seus problemas com a
droga, que valeram uma suspen-são de 15 meses
entre 1991 e 1992, quando jogava no Nápoles. E,
também, o afastamento prema-turo do Mundial’94,
por doping, onde realizou o último jogo pela Argentina. Mais tarde selecionador (co-mandou a alviceleste na África do Sul), Maradona não deixou
nin-guém indiferente, pelas suas po-sições controversas. Partiu para a eternidade, num 25 de novembro negro (RECORD)

A ANTOLOGIA LITERÁRIA ESTARÁ DISPONÍVEL NA
LIVRARIA DAS MEMÓRIAS GRATUITAMENTE
NO NOSSO LOCAL

4231-B BOUL. ST-LAURENT

514-299-1593
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F1: Romain Grosjean, Hass, num Espantoso
Acidente e Hamilton Vence o GP do Bahrain
HÉLDER DIAS

E

cá
estamos
nós a comentar uma das
duas corridas que
são disputadas neste
circuito de Sakhir para a apresentação do Grande Prémio Gulf
Air do Bahrein, Características
deste circuito desenhado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, o
qual data de 2004 quando da sua
primeira apresentação é situado
na capital Manama e é uma das
poucas corridas disputada sob as
luzes dos holofotes.
Tem como factor vital a deterioração dos pneus tal a rapidez como se
degradam ao controlarem as 15 curvas abrasivas que circundam este
largo e bonito circuito de 5,412 Km.
Uma coisa é certa a maior parte das
equipas não querem saber nada dos
pneus de goma mole para a corrida
utilizando-os sim, para a melhor posição na linha de partida.
Mais uma vez aquele que esta
época tem sido vítima de tantos e
tantos azares estes consequentes de
problemas técnicos Carlos Sainz,
McLaren ,mais uma vez e desta
feita quando rodava no Q2 vê as
rodas traseiras do seu McLaren se
bloquearem originando não somente o final das classificativas para o
piloto espanhol e futuro da Ferrari
como a saída da bandeira vermelha
esta que neutraliza a secção. Domingo, depois da chuvinha que caiu
a umidade fez-se sentir no circuito
e as verdes tomam o lugar das vermelhas e logo a partida, na terceira
curva, depois de ter recebido um
toque de Danill Kvyat, Alpha Tauri, Romain Grosjean, Hass conhece
um espantoso e grave acidente a
221 km/h que partiu o seu monolugar em dois, explodindo e incendiando em seguida. No momento

em que vos escrevo esta linhas
Grosjean vem de partir em helicóptero para o Hospital de Manama e
foi-nos comunicado que tem umas
queimaduras nas mãos e nos tornozelos ,suspeitando-se de duas costelas fraturadas... MILAGRE, que o
piloto francês ainda esteja vivo... há
muitos anos que cobrimos a FÓRMULA 1 e acidente como este ainda não tínhamos visto...
Impressionante até nos arrepiamos
pode crer caro leitor. O facto que
Romain se encontre ainda vivo hoje
deve-se ao espetacular trabalho de

anos atrás não era nada favorável
ao HARO de proteção, ainda como
representante dos pilotos, hoje mesmo posso dizer que foi uma das melhores coisas que pôde aparecer na
Fórmula 1 e... sem ELE, hoje não
teria sido capaz de poder falar neste
momento", disse o miraculoso Romain Grosjean. Quanto ao seu chefe Gunther Steiner afirmou a Sky
Sports F1 "acabei de falar com ele e
está bem de espírito, tem as mãos ligadas das queimaduras, vai passar a
noite no Hospital", e prosseguindo
Steiner, acredita que Grosjean vai

Grosjean que esteja bem! Foi assustador, estou a pensar nele e pensei
antes de retomar o meu carro... para
mim o meu acidente foi apenas um
susto, estou bem e Kvyat recebeu
uma punição de 10 seg", disse o canadiano Lance Stroll.
Recomeço da corrida será desta
vez o BOM? Parece-nos que sim
e 17 voltas rodadas, Hamilton comanda seguido de Max Verstappen
e Sergio Perez, enquanto no meio
do pelotão uma luta impressionante se activa entre Leclerc, Ferrari e
Carlos Sainz Mclaren para o me-

prevenção e segurança na F1. Neste
aspecto muito se deve ao árduo trabalho do Sr. Max Mosley, quando
ainda presidente da FIA e hoje a rápida intervenção da equipa médica
Ian Roberts e Alain van der Merwe,
os quais foram muito mas muito
celebrados pelo mundo da Fórmula 1 pelo rapidíssimo atendimento e
socorro a Romain Grosjean no momento do acidente e em entrevista a
F 1 Tv disseram. (vimos uma bola
de fogo e quando estávamos cerca,
vimos somente meio carro e a grande questão era onde está a outra metade do carro?
E foi efectivamente quando reparamos que Grosjean estava a ser
engolido pelo fogo). Do seu quarto
no Hospital de Manama Grosjean
falou e disse "tudo está a correr pelo
melhor, nada tenho de fraturado, estou muito agradecido a todos que
vieram em meu socorro e... eu que

tentar correr o próximo Grande Prémio... veremos! Mas não! Grosjean
vai sair do Hospital de Manama somente na terça feira e será substituído pelo brasileiro Pietro Fittipaldi
(neto de Emerson Fittipaldi) que
fará assim a sua estreia na Fórmula
1.
Ross Brawn, falou e disse que
iriam analisar profundamente o acidente.
De momento pensa-se que poderia ter sido uma peça do chassi a ter
perfurado o tanque de combustível.
Uma hora e pouco depois, recomeço da corrida e novo incrível acidente, desta feita, foi a vez do canadiano Lance Stroll, Racing Point
que depois de um encosto de Kvyat,
Alpha Tauri, faz uma volta nos ares
e fica com a cabeça virada para a
pista, em princípio sem danos corporais.
"estou verdadeiramente feliz por

lhor do 6 lugar na corrida. 20 volta
Hamilton vai aos pits e Max Verstappen e o novo líder, mas apenas por
uma volta...
Hamilton volta aos comandos.
Um verdadeiro fim de semana
para esquecer para o CHECO o
qual esperamos um comunicado de
imprensa para sabermos o futuro do
brilhnate piloto mexicano... Próximo encontro a 6 de dezembro no
mesmo Circuito de Sakhir .

CAMPEONATOS EUROPEUS

CAMPEONATO

BRASILEIRO 2020

1-Atlético Mineiro
2-São Paulo
3-Flamengo
4-Internacional
5-Palmeiras
6-Santos
7-Fluminense
8-Grêmio
9-Fortaleza
10-Corinthians
11-Athletico Paranaense
12-Bahia
13-Atlético Goianiense
14-Red Bull Bragantino
15-Ceará
16-Sport
17-Vasco
18-Coritiba
19-Botafogo
20-Goiás

P
42
41
39
37
37
37
35
34
29
29
28
28
28
26
26
25
24
20
20
16

J
23
21
22
23
22
23
22
21
23
23
23
23
23
22
22
23
21
23
22
21

V
13
11
11
10
10
10
10
8
7
7
8
8
6
6
6
7
6
5
3
3

RESULTADOS FINAIS
1-Lewis Hamilton- Mercedes
2-Max Verstappen- Red Bull
3-Alex Albon- Red Bull
4-Lando Norris -McLaren
5-Carlos Sainz-McLaren
6-Pierre Gasly -Alpha Tauri
7-Daniel Ricciardo -Renault
8-Valtteri Bottas - Mercedes
9-Esteban Ocon -Renault
10-Charles Leclerc -Ferrari

E
3
8
6
7
7
7
5
10
8
8
4
4
10
8
8
4
6
5
11
7

D GM
7 41
2 34
5 37
6 33
5 31
6 34
7 31
3 26
8 23
8 25
11 19
11 29
7 20
8 29
8 28
12 21
9 23
13 20
8 22
11 23

GS
29
20
31
22
21
27
25
19
21
29
24
37
27
28
33
33
27
32
29
35

Espanha
Liga Santander
1-Real Sociedad
2-Atlético Madrid
3-Villarreal
4-Real Madrid
5-Sevilla
6-Cádiz
7-Barcelona
8-Granada
9-Elche
10-Athletic
11-Getafe
12-Alavés
13-Eibar
14-Real Betis
15-Valencia
16-Osasuna
17-Valladolid
18-Celta de Vigo
19-Levante
20-Huesca

P
24
23
20
17
16
15
14
14
13
13
13
13
13
12
12
11
10
10
8
7

J
11
9
11
10
9
11
9
10
9
10
10
11
11
11
11
10
11
11
10
11

V
7
7
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3
3
4
3
3
2
2
1
0

E
3
2
5
2
1
3
2
2
4
1
4
4
4
0
3
2
4
4
5
7

Inglaterra
Premier League
D
1
0
1
3
3
4
3
4
2
5
3
4
4
7
5
5
5
5
4
4

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

P
21
21
19
18
17
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
10
7
6
5
1

J
10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
9
10

V
6
6
5
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
2
2
1
1
0

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

Itália
Serie A
D
1
1
1
4
3
3
3
4
3
4
2
4
4
5
5
4
7
6
6
9

1-Milan
2-Internazionale
3-Sassuolo
4-Juventus
5-Napoli
6-Roma
7-Hellas Verona
8-Atalanta
9-Lazio
10-Bologna
11-Cagliari
12-Sampdoria
13-Spezia
14-Udinese
15-Benevento
16-Parma
17-Fiorentina
18-Torino
19-Genoa
20-Crotone

P
23
18
18
17
17
17
15
14
14
12
11
11
10
10
10
9
8
6
5
2

França
Ligue 1
J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
5
5
4
6
5
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
2
1
1
0

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

D
0
1
1
0
3
2
2
3
3
5
4
4
3
5
5
4
5
5
6
7

P
1-Paris SG
25
2-Lille
23
3-Lyon
23
4-Monaco
23
5-Montpellier
23
6-Marseille
21
7-Rennes
19
8-Angers
19
9-Lens
18
10-Brest
18
11-Nice
17
12-Metz
16
13-Bordeaux
16
14-Nantes
13
15-Saint-Étienne 11
16-Nimes
11
17-Stade de Reims 9
18-Lorient
8
19-Strasbourg
7
20-Dijon
7

J
12
12
12
12
12
10
12
12
11
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
8
6
6
7
7
6
5
6
5
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1

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

D
3
1
1
3
3
1
3
5
3
6
4
4
4
5
7
7
7
8
9
7
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Conceição, «atento» à gestão física

O

calendário apertado, com jogos a cada
três ou quatro dias, têm dado pouco
descanso ao plantel do FC Porto e o
treinador, Sérgio Conceição, realçou que está
atento a essa situação. A transição do jogo
com o Santa Clara para o Manchester City
mal permitiu treinar e o técnico dos azuis e
brancos quer evitar «dissabores».
«Há jogadores que estão mais em risco que outros pelas suas características, pelo seu historial.
Se analisarem o que é o historial de alguns joga-

dores, depois do terceiro jogo numa semana, ou
há uma baixa incrível de rendimento nesse jogador ou uma lesão e tenho de estar atento a isso.
Não posso permitir perder jogadores, isto leva
a que isso aconteça, estamos atentos a isso a todos os níveis, o nosso departamento médico também. Já tive dissabores como treinador neste ano
e no ano passado», afirmou, em conferência de
imprensa.
Conceição lembrou ainda o quão importante foi
o jogo da Taça de Portugal ante o Fabril na ótica da atitude dos jogadores e que a motivação
é automática em jogos de Liga dos Campeões.
Por isso, quer ver o mesmo em jogos das taças
internas. Sempre.
«Eu valorizo muito o jogo do Fabril, por exemplo. E olho para o espírito da equipa e por isso fiquei tão agradado, não por ganhar ao Fabril - era

obrigação, com respeito pelo Fabril - mas estou
a dar um exemplo. Estes jogos, a motivação e os
jogadores quererem jogar… eu quero é que eles
queiram jogar na eliminatória da Taça da Liga e
da Taça de Portugal. Isso é que eu quero», assinalou.
Questionado pelo Maisfutebol se espera que os
três portugueses do City joguem no Estádio do
Dragão a titulares e se Aguero é uma baixa preponderante, Conceição lembrou Gabriel Jesus
e salientou que só quer que João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben
Dias sejam melhores
na seleção nacional.
«O Gabriel Jesus
é mais forte do que
Aguero, na minha
opinião. Todos são
importantes, perdem
um… não é por aí que
o gato vai às filhoses,
como se costuma dizer (risos).
Por isso, não vejo
vantagem nenhuma.
Se os três portugueses vão a jogo ou não,
desejo é, sempre que
representam a seleção
nacional, que sejam
um bocadinho melhores hoje do que forem.
Têm qualidade para isso e não têm demonstrado pelas últimas exibições que eu tenho visto.
Podem fazer um bocadinho mais e melhor. Se
jogam ou não no City, isso depende do que o
treinador do City acha para o jogo.
Não tenho muito de me meter nisso, tenho de
observar a dinâmica e obviamente que os portugueses fazem parte do plantel e de uma provável
equipa, mas não mais que isso», respondeu.
Para o FC Porto garantir a qualificação já
nesta ronda, uma vitória ou um empate valem
automaticamente os oitavos de final. Em caso
de derrota ante os ingleses, os dragões precisam que o Olympiakos não vença o Marselha, sob pena de levar as decisões para o jogo
na Grécia, ante a equipa orientada por Pedro
Martins.

PTS
1-Sporting
2-SC Braga
3-Benfica
4-FC Porto
5-V. Guimarães
6-Paços de Ferreira
7-Nacional
8-Santa Clara
9-Rio Ave
10-FC Famalicão
11-CD Tondela
12-Gil Vicente
13-Moreirense
14-Belenenses SAD
15-Portimonense
16-Boavista
17-Marítimo
18-Farense

22
18
18
16
13
11
10
10
10
9
8
8
8
8
7
7
7
5

RESULTADOS

27/11 P. Ferreira 2-0 FC Famalicão
CD Tondela 0-2 Guimarães
28/11 Santa Clara 0-1 FC Porto
Sporting 2-1 Moreirense
29/11 Portimonense 1-0 Nacional
Gil Vicente 2-0 Rio Ave
Boavista 0-0 Belenenses SAD
SC Braga 1-0 Farense
30/11 Marítimo 1-2 Benfica

PTS
1-Estoril Praia
23
2-CD Mafra
21
3-Académica OAF 21
4-Feirense
18
5-FC Arouca
16
6-FC Penafiel
15
7-GD Chaves
15
8-SC Covilhã
14
9-Benfica B
12
10-FC Vizela
12
11-Vilafranquense 11
12-CD Cova Piedade 11
13-Casa Pia
10
14-FC Porto B
10
15-Leixões
9
16-UD Oliveirense
8
17-A. de Viseu
8
18-Varzim
6

J
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8

V

E

7
6
6
5
4
3
2
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1

D

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

GM GS

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

21
13
19
19
6
9
8
7
5
11
6
7
6
3
6
10
9
9

5
7
10
10
7
8
8
8
7
16
14
9
8
5
11
15
13
13

9ª JORNADA

05/12 Guimarães 10:30 Portimonense
Moreirense 10:30 Gil Vicente
FC Famalicão 13:00 Sporting
FC Porto 15:30 CD Tondela
06/12 Nacional 10:00 Santa Clara
Rio Ave 12:30 Boavista
Belenenses 15:00 SC Braga
Benfica 15:00 P. Ferreira
07/12 Farense 15:15 Marítimo

J V
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
9
10
9
9
10
10

E D

7
7
6
5
4
4
4
4
4
3
2
3
2
3
2
2
1
1

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

GM GS
1
3
1
2
2
3
2
4
6
4
3
5
3
6
4
5
4
6

18
18
12
14
11
15
12
14
19
13
10
10
12
15
10
8
4
5

7
10
4
10
8
13
8
12
16
18
14
16
18
19
13
12
9
13

RESULTADOS

11ª JORNADA

28/11 A. Viseu 0-0 FC Penafiel
Cova Piedade 0-0 Feirense
29/11 Académica 2-1 SC Covilhã
Estoril Praia 2-2 FC Vizela
FC Arouca 2-3 FC Porto B
30/11 Benfica B 1-0 Varzim
CD Mafra 0-1 Vilafranquense
01/12 GD Chaves 12:00 Casa Pia
09/12 Leixões 13:00 UD Oliveirense

04/12 FC Penafiel 15:30 Leixões
05/12 Feirense 11:00 Benfica B
Oliveirense 10:00 Arouca
FC Vizela 12:00 A. de Viseu
06/12 Vilafranquense 6:15 E. Praia
FC Porto B 10:00 Académica
Varzim 12:00 Cova Piedade
07/12 SC Covilhã 13:30 Chaves
08/12 Casa Pia 10:30 CD Mafra

3ª ELIMINATÓRIA
25/11
03/12
09/12
11/12

Inscreva-se
gratuitamente aqui::

Casa Pia 2-3 (a.p.) Nacional
Club Football Estrela 9:30 Farense
Estoril Praia 10:00 Lusit. Évora
Vilafranquense 13:00 AD Sanjoanense
Académico de Viseu 9:00 Académica OAF
Belenenses SAD 13:00 SC Espinho
Sporting 16:15 Paços de Ferreira

https://redeglobal.pt/
?register=27
23/12

FINAL: FC PORTO 14:45 BENFICA

LIGA DOS CAMPEÕES 2020/21
3/11
25/11

Grp.C FC Porto 3-0 Marseille
Grp.C Marseille 0-2 FC Porto

EUROPA LEAGUE 2020/2021
26/11
3/12

Grp.D Rangers 2-2 Benfica
Grp.G SC Braga 3-3 Leicester City
Grp.G AEK 12:55 SC Braga
Grp.D Benfica 15:00 Lech Poznan
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

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

RSFA.CA

