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Historiando os Açores
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JORGE MATOS O TERRAMOTO DE

Pesquisa sobre os Açores

VILA FRANCA DO
CAMPO
À maior tragédia que desde todos os
tempos aconteceu nos Açores foi o terramoto que no dia, 20 de outubro de
1522 destruiu e soterrou Vila Franca do Campo, à
capital de S. Miguel, provavelmente à mais importante cidade Açoriana.
Morrer 5000 pessoas no dizer dos escritos da
época, tendo escapado o Capitão do donatário,
Rui ll que estava à repousser na Vila da Lagoa
onde possuia uma espécie de casa de verão. Rui
Goncalves da Câmara, o segundo deste nome,
governava desde 1504 ano em que o seu atormentado mandato foi marcado com a nota de tragédia que o perseguiria até à morte, sua mãe D.
Inês e seus irmãos desapareceram no naufrágio
da nau que os levava de regresso à Lisboa.
Dezoito anos depois, Vila Franca, numa triste
madrugada, e destruída e são sepultados vivos os
seus milhares de habitantes, dos quais escassas
des en as sobreviveram.
Por causa desta destruição à capital de S. Miguel
passou à ser Ponta Delgada, onde ficou à residir
Continução na página 10

Caixa Portuguesa na casa dos açores
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Angariação de fundos do CJ Riders

O Vosso Futuro Complexo

440, LAVAL

Em breve
PEIXE VERMELHO
CONGELADO GELNIC

PICANHA FRESCA

PRATO DO DIA
NA SEXTA FEIRA

WOW!
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SACOS DE
BATATA
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PESCADINHA DE RABO NA
BOCA COM ARROZ TOMATE

ESPECIAIS ATÉ

1 888 727-2847 l www.magnuspoirier.com

2 DE NOVEMBRO, 2021

António Rodrigues conselheiro, Natália Sousa conselheira
Complexos Funerários
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PENSAMENTO DA SEMANA

Para encontrar uma solução aos seus problemas
usando uma visão clara e profundo contacto

PROFESSOR

BOURDIN

GRANDE VIDENTE
E FAMOSO MÉDIUM

Gaças ao seu poder, pode ajudá-lo a resolver todos os seus problemas, tais como:

Sorte em todas as áreas, estabilidade no lar matrimonial,
retorno imediato e definitivo do ente querido, amor, carinho, sucesso nos negócios, exames, desencanto, atração
de clientes, fracasso sexual, doença de origem desconhecida ou crónica, proteção contra inimigos, fidelidade absoluta no casal. Trabalho sério, resultado 100% garantido.
Sem falsas promessas - discrição garantida, contacto para
agendamento entre 8h e 21h. viagem e conexão possível

Ligue para o prof. Bourdin

514 452-0412

4231-B, Boul. St-Laurent,
Montréal, Québec, H2W 1Z4
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CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE 22 DE OUTUBRO DE 2021
SESSÃO DE INFORMAÇÃO DA CAIXA PORTUGUESA SOBRE O 'PATRIMÓNIO'
Jantar de sexta-feira das 17h às 21h | Sala aberta máximo de 50 pessoas. Reserva é necessária e passaporte de vaçinação obrigatório. Sopa de carne, polvo à Açoriana (22) ou Lombinho
de porco com arroz e salada (18) e sobremesa e café. PARA RESERVAS: 514-388-4129 ou
por email casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
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NEGOCIAÇÕES
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

C

omo é usual nas designadas
democracias, prosseguem,
com a singularidade que é
a nossa, as negociações destinadas
a encontrar as soluções que permitam que seja aprovado o Orçamento do Estado para 2022.
Não sendo economista, consigo, ainda assim, assumir duas posições: por um lado, este documento
constitui uma melhoria em relação ao anterior, mesmo aos anteriores e comporta possibilidades potenciais de melhorar a vida futura dos portugueses; e,
por outro lado, o Governo de António Costa, suscitado como foi, ao longo dos anos recentes, pelos partidos da Esquerda, bem poderia ter ido mais longe em
domínios considerados, objetivamente, essenciais.
Há muito tomei por certo que a queda de votos na
CDU não foi determinada pela existência da Geringonça, nem pelas aprovações dos tais documentos
atrás referidos. Este falso argumento, de facto, vai
sendo esgrimido pela grande comunicação social,
mas destina-se a tentar criar a divisão no seio do PCP
e dos restantes partidos da Esquerda. E, ao que se noticia, parece que há até quem enfie um tal barrete.
No momento em que escrevo o presente texto parece que o Bloco de Esquerda irá votar contra esta
proposta do Governo, o que, a fazer um vencimento
mais amplo, lançará os portugueses na voracidade da
retoma das soluções que se puderam viver com o terno político Cavaco-Passos-Portas. Sobretudo se, por
um terrível azar, a distração dos eleitores conduzir
Paulo Rangel à liderança do PSD. Porque se Rui Rio
está longe de ser um político dominador das artes retóricas, a verdade é que Rangel será sempre a retoma
dos que boicotaram a ação política daquele e mais,
ainda, das velhas receitas neoliberais de Cavaco-Passos-Portas. Basta que olhemos para quem esteve
na respetiva apresentação, ou na tomada de posse de
Carlos Moedas.
Há um dado que não se pode colocar de lado: se a
Direita – portanto, também a Extrema-Direita – voltasse hoje ao poder, ao que se assistiria, de imediato,
seria ao pôr um fim no Estado Social, mas também
fortalecendo a exploração dos que têm que trabalhar
para patrões sem objetivas preocupações sociais. Não
seria algo inovador, que nunca tenha sido visto. Pelo
contrário: os portugueses já viram e experimentaram
as soluções do terno político Cavaco-Passos-Portas.
E não devem os portugueses deixar-se levar por conversas de aparência razoável, porque as mudanças
operadas ao tempo daquele terno destinavam-se a
ficar para sempre. Constituíam uma mudança político-constitucional de fundo, ainda na peugada da
terrível digestão política, nunca terminada, ao redor
da Revolução de 25 de Abril e da Constituição da III
República.
Claro está que o PCP não é o Bloco de Esquerda.

Tem uma história de cem anos. Foi capaz de compreender que, malgrado tudo, seria sempre preferível a vitória de Mário Soares à de Freitas do Amaral, dado que esta poria um fim naquela revolução e
naquele documento histórico. Infelizmente, se tudo
tivesse dependido do Bloco de Esquerda naquele
tempo – não existia ainda –, lá teria Diogo Freitas
do Amaral sido eleito, de pronto se seguindo o fim
da Revolução de Abril e da sua Constituição da III
República.
Impõe-se aos portugueses, pois, compreender que
quem prefere, taticamente, a Direita – portanto, também a Extrema-Direita – ao PS de António Costa
– não é, claro está o socialismo! –, está-se nas tintas
para a Revolução de 25 de Abril e, lamentavelmente,
para os portugueses. Já se viu isto uma primeira vez,
tendo podido perceber no que tudo esteve à beira de
poder descambar. Hoje, indubitavelmente, escolher
Bloco de Esquerda é optar pela Direita – logo, também, pela Extrema-Direita – em nome de uma hipercoerência que esquece a força histórica envolvente no
mundo atual. É como recitar a melhor poesia, mas no
Inferno.
O PCP tem cem anos e uma imensidão de páginas
históricas. Não é, claro está, um qualquer Bloco de
Esquerda de gente culta e bem pensante, mas que
vive, cabalmente, à revelia da realidade política que
varre hoje o mundo. O PCP não pode tornar-se num
partido de burguesotes, mas que num ápice brande
uma doutrina de ação política hoje inaplicável, esquecendo a realidade e as pessoas.
Depois de ter levado uma vida de 74 anos a ler, a

estudar e a dialogar, é para mim inimaginável que o
PCP pudesse deitar por terra o que até hoje se conseguiu, também graças a si e aos restantes partidos da
Esquerda, em favor de uma doutrina e das suas consequências, mesmo que justas. Olhemos, com toda
a atenção, a nossa grande comunicação social, porque ela mostra, cabalmente, a quem interessa o fim
do atual Governo de António Costa. E Pedro Nuno
Santos que olhe, com atenção, para o que se está a
passar com o Bloco de Esquerda, concluindo como é
simples: é uma força política com que o PS deve imaginar trabalhar. É apenas o recitar da melhor poesia,
mas no Inferno...
ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

PROFESSOR AIDARA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a
chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda a resolver os
problemas por mais difíceis que sejam: Amor, Negócios, Má Sorte,
Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade
e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só telefonema pode
mudar a sua Vida.

514-374-2395
Falo Português
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Feliz Aniversário Mike Amaral e Rosa-Marie Correia
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

N

estas últimas a comunidade
está e recomeçar a reviver. Sextas-feiras já podemos ir as Associações e jantar, já tem pequenas festinhas aqui
e lá e podemos ver e apreciar que sobrevivemos o

pior evento das nossas vidas. Espero que a Covid
fica muito longe no nosso passado e que vamos recomeçar a reviver bons momentos.
A semana passada vi que a há vários eventos em vista, tal como a secretária do estado das comunidades
portuguesas, a Dra. Berta Nunes, o festejo de aniversário de uma das nossas associações, e acho que a engrenagem da máquina associativa em Montreal vai
recomeçar para 2022, mas contentamos pequininas
festinhas que vão matar as nossas saudades dos nossos amigos e amigas.

Sábado passado foi festejado os anos de Mike Amaral. Sim, o nosso Mike festejou 50 anos de idade.
Eu conheci este "bicho" nas festas através da comunidade com quase 30 anos cantando aqui e lá.
Em Montreal, Otava, Toronto e nos Estados Unidos
Mike Amaral teve sempre um fogo no seu coração, e
cantando e encantado o povo e as comunidades acalmava este fogo.

Ele fez todas as festas e tudo o que a comunidade
fazia,... Eu me lembro quando o grupo Tropical vez
uma dos aniversários do jornal A Voz de Portugal e
tinham feito um enorme sucesso, foi realemente memorável. Houve bons momentos, e momentos muitos difíceis, mas a amizade ficará para sempre.
Organizou-se uma festa no sábado 23 de outubro e
fui lá a última hora,...
Porquê? Eu estava a contruir para as minhas crianças "O Circo do Terror", durante 3 semana, eu com os
meus mais velhos construimos o circo, e devo dizer
que todo o meu bairro estão de boca aberta, quando

viram isso, obrigado ao Eddy Sá pela preciosa ajuda.
Na chegada a sua casa do Mike Amaral e Rose-Marie Correia fomos recebidos em grande com comida
com fartura e bebidas a bruta,... e há muito tempo
que não tinha visto tantos amigo,... e foi bom.
50 anos se festeja uma só mas desta vez festejamos
do Mike e da sua esposa Rosa-Marie Correia.
Feliz Aniversário Mike e Rosa.
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Sexta-feira muito informativo
na Casa dos Açores do Quebeque
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

D

esde o ano passado a Casa dos
Açores não tiveram nenhum descanso. Durante a
pandemia iniciaram e promoveram
os "Take-Outs".
De uma certa maneira esta iniciativa
foi muito bem-vinda através da comunidade porque ninguém o fazia. Todos
os órgãos associativos estavam a espera
para poder reabrir e fazer jantares com
música e confraternização.
O problema é que todos ficaram fe-

chado até pouco tempo, e alguns abriram e fecharam só para dizer que não
estão fechados.
Durante esta pandemia, muito sofreram com a solidão e duas associações
fecharam,.... Sport Montreal e Benfica
venderam o seu edifício e a Associação
Portuguesa de Ste-Thérèse venderam
as suas instalações. No futuro vamos
ver o que vai acontecer com o dinheiro

e se haverá continuidade com o Espírito Santo.
Desde setembro todas as associações
reabriram e podemos informar, que
sexta-feira, da semana passada, estava
bem animada e bem cheio.
Esta primeira sessão de informação
pela Caixa Portuguesa Desjardins é

bastante interessante. Há dois anos,
mais ou menos, estive presente, com o
mesmo estilo, jantar e apresentação, e
há dois anos aprendi muito e desta vez,
foi ainda muito importante porque é
necessário ter estas informações, nunca sabe quando tudo algumas situações
chegam e depois o que vai acontecer.
Desta vez foi o património familiar.
O que é um património familiar?
O conceito de património familiar é
muito claro: estamos falando dos bens
de uma família que servem como alicerce para o futuro. Basicamente, esse
património é composto por bens de
maior valor, que não se deterioram no
curto prazo e que podem funcionar
como fonte de renda diante de situa-

ções de emergência.
Nesta sessão presidida pela diretora
da Caixa Catherine Neves acompanhada por Harethuza Costa, Mathilde
Fujaco e Adriana Simões, foi sobre o
património familiar e principalmente
como funciona o testamento aqui no
Quebeque.
Há muitas regras a compreender, tal
como casados ou parceiros de direito
comum "conjoint de fait", e como é que
funciona as partilhas.
Será que guardas tudo ou não?
É difícil dar uma concretamente o que
poderás receber quando o seu marido
ou esposa morre. É importante de ter

COMUNIDADE

um testamento notariado, mas há outras formas de fazer um testamento.
Tal como testamento com testemunhos, testamento com assinatura. E,
durante estas explicações bem apresentado e bastante informativo devemos
dizer claramente que todos precisam
de um testamento para não ter brigas
na família e não ter problemas e isso
somente dá a sua importância.
Obrigado Catherine, estou a espera da
próxima sessão de informação. E, sim,
o jantar foi sensacional na Casa dos
Açores, adorei o prato principal polvo
à Açoriana, sem esquecer a saborosa
malassada.

CRÓNICA
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AVISO E ANÚNCIOS
NAS REDES SOCIAIS

SERVIÇOS CONSULARES

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883
CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. DOS PAIS

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. SAUDADES 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

FESTIVAL PORTUGAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

IGREJAS

MISSÃO SANTA CRUZ
T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

CENTROS

CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406
T.: 514.842.8045
T.: 514.982.0804

CRUZADAS

HUMBERTO PINHO DA SILVA
Cronista de Portugal

A

o abrir, hoje, a minha rede
social para ver as publicações de meus amigos, deparei, varado, com aviso, informando-me que certa matéria, colocada por
mim, era parcialmente falsa.
Acrescentava, que a repetição de fotos duvidosas, poderia ocasionar a perda da página.
Tenho o máximo cuidado a inserir noticia; só o faço
quando conheço a fonte, e penso segura.
Todavia, arrisco-me de longe a longe, confiando nos
amigos, que julgo não me quererem enganar-me.
Desconheço como as redes sociais conseguem descobrir essas fotos falsas; mas seria bom procurarem descobrir a origem, para cortar, como se diz, o mal pela
raiz.
Amigos meus queixam-se de serem " repreendidos" e
até penalizados, por terem colocado, de boa fé, matéria
falsa ou habilidosas montagens fotográficas.
Seria bom, já agora, que tivessem sempre o máximo
cuidado de não permitirem publicações eróticas e
anúncios ofensivos à boa moral, já que o acesso é livre,
para qualquer sexo e idade.
A responsabilidade de quem administra redes destas
– com milhares de utilizadores, – é grande. Felizmente,
pelo que vejo, parece que os responsáveis, estão atentos
e têm mecanismos para controlarem, se quiserem….
Ainda bem, em respeito às nossas crianças e às nor-

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

CARICATURA DA SEMANA

HORIZONTAIS: 1. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao (…).
Comissão Europeia. 2. Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos. Ignorantes. 3. Oportunidade. Símbolo do
Pascal. 4. Capital do Ruanda. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de músculo e rato. 5. Centésima
parte do hectare. “Quanto maior é a subida, maior é o (...)”. 6.
Com poucos vacinados e enfermarias lotadas, avança para
confinamento. Porte. 7. Prefixo (três). Sublime (fig.). 8. Utensílio de lavoura. Organização das Nações Unidas. 9. Abreviatura de manuscrito. Roufenha. 10. Está “preparadíssimo”
para eventuais legislativas antecipadas. Ligado (inglês). 11.
Exprimir.
VERTICAIS: 1. Prefixo (duas vezes). Saia curta, de tecido xadrezado, usada no trajo tradicional escocês. Madre. 2. Trajei.
Épocas. 3. Long Play. Abrigo para gatos. Relações Públicas.
4. Vento frio (gíria). Dar crédito. 5. Itérbio (s. q.). Narrativa
escrita ou tradição de sucessos duvidosos, fantásticos ou inverosímeis. Símbolo de nordeste. 6. Irritai. Terceiro. Símbolo de gauss (Física). 7. Fruto da nogueira. José (...), lidera
o Tribunal de Contas desde 2020. 8. Pequeno ser fantástico
que, segundo os cabalistas, habita no seio da Terra, guardando tesouros. Onda nos estádios. 9. Magnetizou. 10. Pintura
de Amadeo Souza-Cardoso que ficou por vender no leilão da
Cabral Moncada (duas palavras juntas). 11. Agência Espacial
Europeia. Nome feminino.

mas dos bons costumes.
O QUE CONTOU PASTOR QUANDO
VISITOU CONVENTO CATÓLICO
Nas últimas décadas do século XX, estive com Yung,
ilustre pastor luterano, quando este foi convidado a visitar convento franciscano.
Receberam -nos de braços abertos, com a franqueza e a simplicidade peculiar dos franciscanos. Fomos
acompanhados, na visita, pelo Frei Martinho.
Durante longo tempo, conversamos sobre a inconveniência da divisão da Igreja de Cristo. A propósito,
o pastor, concordando a lamentável separação, argumentou ter a vantagem de haver entre as várias denominações, mais incentivo, maior vontade de levar
Cristo, ainda mais longe. A certo momento, da interessante e proveitosa conversa, o conhecido pastor, narrou o que lhe aconteceu, quando pregava, nos Estados
Unidos, com o fim de angariar fundos para as missões. Pelo cair do crepúsculo, de dia soalheiro, bateu à
porta de moradia, cercada de viçoso gramado.
Abriram-lhe a porta. Chegou a ampla e sombria sala,
onde casal, com filhos, estavam estirados no chão, de
pés nus, a ver TV. Disse-lhes ao que vinha. O dono da
casa, virando-se para o Reverendo, disse-lhe:
- Vai ao meu escritório. Abre a primeira gaveta, e tira
tantos dólares.
Estranhou, o pastor, o a vontade, e ainda mais a confiança, que faziam nele.
Foi ao escritório. Abriu a gaveta e ficou atónico: estava recheada de notas...Tirou a quantia combinada, e
foi despedir-se, agradecendo a generosidade e a confiança depositada
Em resposta, ouviu o seguinte:
- Não é pastor?! Porque havia de desconfiar!?...
Concluiu o sacerdote: qual o crente, na América Latina, e mesmo em Portugal, confiava assim num padre
ou pastor?
E eu fiquei a pensar: Pena é que não seja assim, em
toda a parte. Como seria bom, que os crentes tivessem
total confiança nos ministros de Deus.
Que devem dar o exemplo de: honradez, lealdade, e
honestidade. Infelizmente, há de tudo...
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Angariação de Fundos do CJ RIDERS para
cabazes de Natal para crianças com necessidades
A
semana passada tivemos em companhia do
grupo CJ RIDERS em Laval para uma angariação de fundos para poder financiar um
lindo projeto. Este lindo projeto é para o Natal, mas é
agora que devemos angariar fundos para podes fazer
lindos cabazes de Natal para crianças com necessidades especiais e família pobres que gostariam de ter
um lindo Natal com BBQ Hot Dogs ou Hamburgers.
O grupo CJ Riders nasceram há pouco tempo e informaram que em memória do seu filho vão ajudar
algumas pessoas que precisam de ajuda. Aqui é um
pouquinho a história do CHRISTOPHER JAMES:
Em 20 de maio de 1991, o seu filho Christopher James
nasceu com um síndrome grave não diagnosticada. Ao
longo da sua vida, ele teve deficiência intelectual, física e auditiva severa, convulsões, alimentação forçada
com um tubo gastronómica, incontinência e escoliose
severa que ele precisou de uma grande cirurgia para
atingir. Mesmo assim, apesar de todos os desafios, ele
foi sempre um menino feliz, tinha um lindo sorriso e
deu os melhores abraços inimaginável!
Os pulmões de Christopher estavam infestados de
pneumonias graves frequentes e, durante esses períodos, privação de oxigênio com risco de vida. Ele faleceu no dia 6 de janeiro de 2020.
Como família, conhecemos em primeira mão as dificuldades de criar filhos e ainda mais crianças com
necessidades especiais. A Nossa missão, portanto, passou a ser para ajudar famílias necessitadas e em dificuldades financeiras. No ano passado, através da rede
social, encontramos uma família que tinha um filho
chamado Kyle com os mesmos problemas de saúde de

que Christopher. Em sua memória, doamos a cadeira
de rodas Hippocampe Any Terrain de Christopher e
um buggy adulto parao menino Kyle para poder passear com seus pais e suas irmãs. São pequeno gestos de
grande valor sentimental, e isto é a missão deste grupo

Podem ir Facebook: www.facebook.com/cjriders2021
e o site www.cjriders.com para ler sobre este grupo.
Parabéns pela esta linda iniciativa dos fundadores do
CJ Riders, Gina Pereira e Manuel Amaral.
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Novo mandato autárquico, vida nova
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: O Louco, que
significa Excentricidade. Amor: Deverá começar a
pensar mais em si. Viva o presente com confiança! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça
o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que
toca à gestão dos seus rendimentos.
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
TOURO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, Agitação. Amor: Tendência
para discussões e desconfianças. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. Aprenda
a perdoar-se a si próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente.
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
GÉMEOS: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a
pessoa amada. Que a leveza de espírito seja uma
constante na sua vida! Saúde: Fase de fadiga excessiva.
Descanse mais. Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32
CARANGUEJO: Carta Dominante: 2 de Copas,
que significa Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá sofrer de stress. Mantenha a calma.
Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si próprio,
faça uma limpeza interior. Dinheiro: Procure controlar a
sua insegurança, confie mais nas suas capacidades. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17
LEÃO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que
significa Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias pois poderá ser mal
interpretado. Deite fora tudo o que o prejudica e tudo o
que está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase
equilibrada a este nível. Dinheiro: A sua capacidade de
concentração no trabalho pode trazer-lhe bons resultados. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7
VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros
e deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Que a clareza de espírito esteja sempre
consigo! Saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1
BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que
significa Projetos. Amor: É provável que atravesse
um período um pouco conturbado. Viva de uma
forma sábia. Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das
suas energias pois poderá ficar exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e poderão
daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem
todos os momentos a dois. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física e mental. Dinheiro: Conserve todos os
seus bens materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

O

poder local sai reforçado
no início deste novo mandato autárquico, em que a
legitimidade dos eleitos foi nas urnas sufragada, registando-se a renovação de uns e
o aparecimento de outros autarcas, todos com uma
imensa vontade de fazer muito pela sua terra. Trata-se de mais uma oportunidade com um novo ciclo
para se dignificar e valorizar o poder local e a classe
política, como fator de esperança e com energias renovadas, para ultrapassar os novos ingentes reptos
que se depararão.
Os açorianos em cada um dos 19 concelhos depositaram a sua confiança por mais quatro anos nos novos
eleitos e o nosso eleitorado, conservador como é, não
arriscou muito na mudança, preferindo trilhar pelo
caminho que já conhece, sobretudo quando ainda
estamos em tempo de pandemia e, como tal, o desafio que as autarquias irão enfrentar exige um esforço
maior para ultrapassar as contingências que o vírus
trouxe a cada um de nós.
Como tal, uma nova esperança desenha-se no horizonte, para fazer face à realidade crua que vivemos e
agora com energias renovadas, possamos ultrapassar
os novos e ingentes reptos que se depararão, dado que
vivemos hoje tempos verdadeiramente desafiantes, de
uma complexidade que importa procurar uma articulação entre cada nível de poder, seja autárquico, seja
do governo regional ou seja relativamente à República.
Todos os ganhadores têm promessas para cumprir e
se assim não for, ficarão mal perante os seus eleitores.
Com a descentralização de competências para as
autarquias e entidades intermunicipais, aprovadas na
Assembleia da República, que visam uma maior proximidade com os cidadãos, os Municípios passam a gerir
novas competências em áreas como a educação, saúde,
ação social e áreas portuárias, pretendendo-se com isto
uma maior proximidade na decisão, maior eficiência
e eficácia nos serviços prestados aos cidadãos, maior
participação das autarquias na gestão dos recursos públicos e, no dizer no Governo, tudo isto respeitando a
autonomia do poder local.
A partir de agora, os cidadãos de cada concelho, inde-

pendentemente de terem votado numa ou noutra proposta política, estarão atentos à gestão municipal e de
freguesia da respetiva área de residência, como nunca
o fizeram até aqui, pois com as novas ferramentas das
redes sociais escrutinarão amiúde as ações e decisões
que os autarcas no dia a dia levarão a cabo durante o
mandato, tendo em vista, não apenas cumprir a missão que lhes foi confiada, como e sobretudo procurar
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos dos respetivos concelhos.
Em cada mandato há novos desafios pela frente, que
importam encontrar uma solução urgente e passado
o período eufórico de campanha eleitoral, é preciso
“com os pés no chão” voltar à realidade crua e encarar
a situação real das disponibilidades financeiras, que
não são inesgotáveis, mas agora com energias renovadas, se empenharem para ultrapassar ingentes reptos
nas áreas do emprego e do desenvolvimento social e
económico.
O setor social será privilegiado neste novo mandato,
tendo o governo da República aprovado nova legislação neste sentido.
Como tal e porque estamos ainda a viver tempos de
pandemia do Covid 19, as autarquias vão, assim, poder
pagar diretamente subsídios a famílias em situações de
pobreza, com base no processo de descentralização de
competências para a administração local, tendo sido
já regulamentados os termos de operacionalização da
transferência de competências, em matéria de serviço
de atendimento e de acompanhamento social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social, para as câmaras municipais.
Neste novo ciclo, a pedra angular de uma gestão de
proximidade reside numa política administrativa vanguardista, que começa agora, norteada pela busca de
altos níveis de qualificação da população, dos mais jovens aos mais velhos; de indicadores relativos à juventude, à cultura e ao desporto; de parâmetros relativos
às infraestruturas de água, de saneamento, de comunicações e transportes; da rede de equipamentos coletivos, não esquecendo a qualificação do espaço público
urbano e rural, a par com a melhoria dos equipamentos coletivos de cultura, de desporto, recreio e lazer e
tornando cada recanto dos concelhos das nossas ilhas,
numa melhor terra para viver, para visitar e para investir, ultrapassando, assim, um conjunto de desafios que
se revelam cruciais para o desenvolvimento coletivo.

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Temperança,
que significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e romântico para a sua cara-metade. Saúde:
Evite andar tenso. Aceite os erros dos outros e os seus.
Dinheiro: Poderá ser surpreendido por uma fatura que não
esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 8 de Paus,
que significa Rapidez. Amor: Se partilhar os seus
problemas com alguém em quem confia verá que
se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente quando
o comportamento dos outros não corresponder às suas
expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período
em que terá uma boa segurança financeira. Números da
Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Organize
um jantar para juntar os seus amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Saúde: Momento calmo e sem preocupações. Dinheiro: Não haverá
nenhuma alteração significativa.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42
PEIXES: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo. Só erra quem está
a aprender a fazer as coisas da maneira certa! Saúde:
Tendência para problemas de memória. Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o
barco afundar-se. Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Rua do Estrela n.º 31 A | 9600-525 Ribeira Grande, São Miguel, Açores, Portugal
TEL.: +351 296 470 758 | EMAIL: AEAZORES@GMAIL.COM
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Mercearias

Renovações

JES RENOVATIONS

Restaurante

JOSÉ SILVA

ALGARVE

O TERRAMOTO DE VILA FRANCA DO CAMPO

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

continuação da página 1

RBQ: 5599469301

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

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS
Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

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

T.: 514.668.6281
10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
Monumentos

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

Restaurante

alias o Capitão do donatário estabelecendo à
sua residência nuns paços perto da igreja de
S. Pedro e que no tempo do seu neto Rui ll
foram transferidos para a rua que ainda hoje
e conhecida como rua do Conde, em homenagem ao titulo de Conde que os Câmara de
S. Miguel iria ter à partir do tempo de Filipe ll.
Ponta Delgada que D. João l l elevou à cidade
por alvará de 2 de Abril de 1546, iria então
crescer em tamanho e população tornando-se na orgulhosa cidade que hoje aformoseia
à costa sul de S. Miguel. A este Capitão se ficou à dever o reforço da defesa militar da ilha
com o início da construção do castelo de S.
Braz em Ponta Delgada e o reforço e organização do exército que vai permitir uma luta
eficaz contra à pirataria que assolava as nossas Costas.

514 623-4705
Notários

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

61 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

Historiando os Açores

David.pereira@igpwm.ca

61 anos ao
serviço dos
nossos
leitores
e clientes
RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Padaria

Bife Wellington

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

imobilíaria
Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

Importador

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

INGREDIENTES: 1 placa de massa folhada. 300 grs de presunto fatiado fino. 300 grs de cogumelos castanhos ou Paris.
500 grs de carne do lombo (filét mignon). 50 grs de manteiga. 2
colheres (sopa) de azeite. mostarda inglesa q.b. para pincelar.
tomilho q.b. sal e pimenta q. b. 1 ovo batido

PREPARAÇÃO: Tempere a carne com sal e pimenta e reserve. Aqueça uma frigideira e coloque metade
da manteiga; deixe aquecer bem. De seguida, sele a
carne por todos os lados. O objetivo não é cozinhá-la;
é só ganhar um tom dourado a toda a volta.
Retire a carne da frigideira e pincele-a com mostarda.
Deixe descansar no frigorífico por 20 minutos.
Entretanto prepare os cogumelos:
Corte os cogumelos em fatias e coloque-os num processador. Devem ficar finamente picados.
Numa frigideira coloque o azeite e a restante manteiga e deixe aquecer; frite os cogumelos em lume
brando.Tempere com uma pitada de sal, pimenta e
tomilho. Vá até obter uma mistura macia. Se gostar
pode adicionar um pouco de vinho branco seco (cerca de 100ml) e deixe evaporar.
A mistura deve ficar firme. Retire os cogumelos da
frigideira e deixe arrefecer. Coloque uma tira de película aderente na bancada da cozinha e distribua as
fatias de presunto levemente sobrepostas.
Espalhe metade do preparado de cogumelos no presunto; depois coloque a carne e, por cima os restantes cogumelos.
Agora tem de enrolar a carne no presunto. Use os
bordos da película para criar um rolo bem fechado.
Aperte bem a película e deixe repousar, novamente,
por 15 minutos. Espalhe um pouco de farinha na bancada da cozinha e desenrole a massa folhada. Retire
o rolo de carne da película aderente e coloque-a no
meio da massa folhada. Pincele as bordas da massa
folhada com o ovo batido. Pressione a massa folhada
de maneira a que adira totalmente à carne. Faça um
embrulho bem feito. Pincele toda a superfície com o
ovo batido e faça pequenos golpes sem cortar totalmente a massa.
Remova o excesso de massa folhada e transfira o
rolo para um prato que possa ir ao forno. Pré aqueça
o forno a 200º. Leve ao forno até dourar e ficar crocante; mais ou menos 20 a 25 minutos. Se preferir a
carne mais bem passada deixe no forno por 30 minutos. Deixe arrefecer durante 10 minutos antes de
servir.
Corte fatias grossas e sirva acompanhado de salada
ou legumes ao vapor.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS
EMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário
na indústria. 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

Todos estes empregos são de tempo
inteiro, o salário deve ser discutido.

CONTACTAR
NELSON CORREIA
514-566-6496

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Procura senhora para fazer limpeza de
uma casa em situada em Outremont para
as segundas-feiras de 3 a 4 horas de trabalho. Estamos a procura de uma pessoa em
que podemos fazer confiança para manter
a casa "SPIC & SPAN" e que fala um pouco
de inglês. 514-272-1317
- Não enviar um texto sff. Por favor telefona,
vai receber um bom salário.

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
EM FABRICA DE ALUMINIO DENTRO E FORA

TEL.:514-362-1300

Precisa-se de um cozinheiro/a com experiência na grelha. 514-293-8450
PRECISA-SE DE EMPREGADOS PARA
UMA CHURRASCARIA PORTUGUÊS
- Assitente cozinheiro
- Lava loiça
- Caixeiro/a e serviço a clientela
Trabalho geral à tempo inteiro ou parcial e com ou
sem experiência. 514-677-2918

ENCONTROS

Precisa-se de empregados para
servir os nossos clientes. Tal
como grelhadores, caixeiras, assistente cozinheiro.

514 402-4110
Precisa-se de um senhora para
fazer limpeza de uma casa na
região NDG, das 9h às 16h
Gina: 514-963-1587
Companhia em paisagismo está a procura de
empregados com ou sem experiência com carta
de condução. 514-242-7649
Senhora de idade procura uma senhora para
tomar conta durante a noite, para que ela não fica
sozinha em casa. Contactar: 514-843-6165

ou 514-574-3247 ou 514-699-4605

514 277 . 7778

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

2 paisagistas / tirar a neve
1 pintor
1 Mecânico Júnior ou Mecânico de Maquinaria Pesada
1 Técnico de Infraestrutura
1 Eletricista Aprendiz 1 ou 2
(para Departamento de Proteção contra Incêndio)
1 trabalhador de limpeza / manutenção
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

UMA ESCOLHA CERTA

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

Eduino
Martins

Pedro
Alves

†

MARIA HELENA
NUNES SAMPAIO VIVEIROS
1940 – 2021

A família Sampaio Viveiros
comunica com imenso pesar
o falecimento inesperado da
nossa muito querida matriarca, D. Maria Helena Nunes
Sampaio Viveiros, no dia 11
de Outubro de 2021 em Montreal.
A familia assim como os parentes próximos e todos os
amigos no Canadá como em
Portugal, agradecem a vossa
participação nas celebrações
funebres e reconhecem o vosso mais profundo sentimento
de solidariedade e compaixão
nestes momentos difíceis.
A saudade é o que resta do
que partiu, daquilo que já não
é mais. Saudade é ausência, é o sentimento do vazio
do que foi para muito longe, para sempre.
Os que partem vivem para sempre
na memória dos que ficam…

†

HELENA SOUSA

†

JOSÉ DE SOUSA

Faleceu em Montreal no dia
21 de outubro de 2021, com
94 anos. A senhora Helena
Sousa, natural de São Roque, São Miguel, Açores. Esposa do já falecido Virginio
Raposo.
Deixa na dor seu filho Paulo
Jorge de Sousa Raposo, seu
irmão Fernando, suas irmãs
Belmira e Conceição, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, Boul. Saint Laurent,
Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778
O velório terá lugar, quarta-feira, dia 27 de outubro de
2021 das 18h às 21h e quinta-feira das 8h30 às 9h30.
Seguir-se-à o funeral às 10h na igreja Santa Cruz. Será
sepultada no cemitério Repos St-François D'Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na
dor. Bem Haja.

Faleceu em Montreal no dia
23 de outubro de 2021, com
81 anos. O senhor José de
Sousa, natural da Feteira,
Terceira, Açores. Esposo do
já falecida Sra. Adélia Sousa.
Deixa na dor suas filhas
Clarina, Albertura ( Lucia
D'Addario) e Francisca (Manuel Ribeiro). Netas Christina, Vanessa e Sabrina. Seus
irmãos Manuel e Francisco
(Lucia Ramos), seu cunhado
José (Filomena), sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon Este, Montreal
www.memoria.ca | T: 514-277-7778
A familía informa que em vez de enviar flores, poderia
enviar um dom a sociedade canadiana do câncro seria
muito apreciado:
Société canadienne du cancer Division du Québec
5151, boul. de l'Assomption Montréal (Qc) H1T 4A9
O velório terá lugar, quinta-feira, dia 28 de outubro de
2021 das 14h às 17h e das 19h às 21h e sexta-feira das
8h30 às 9h30. Seguir-se-á o funeral às 10h na igreja
Santa Cruz. Será sepultado em cripta no Mausoleu St-Famille no cemitério Repos St-François D'Assise. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo que vai
se realizar no sábado, dia 30 de outubro de 2021. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que
de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem haja.
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Egeon, o super
computador
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot. com

E

m 8 de outubro último, durante a solenidade de comemoração dos 51 anos da unidade
de Cachoeira Paulista do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais, o diretor Clezio De Nardin,
juntamente com representantes do MCTI - Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, anunciou a
compra do novo supercomputador para a previsão
do Clima, o Egeon.
Nesta unidade do INPE, que já recebe e processa as
imagens de diversos satélites, agora receberá também
imagens do Landsat 9, satélite de observação da Terra, por conta de um acordo de troca de imagens entre
Brasil e Estados Unidos. Cachoeira Paulista também
sedia o centro de previsão numérica do tempo e clima
e o Laboratório de Combustão e Propulsão de Satélite.
Nessa solenidade foi lançado o Modelo Comunitário
do Sistema Terrestre Unificado, plataforma de código
aberto e colaborativo, que permitirá que o código do
modelo seja compartilhado com pesquisadores de outras instituições. Espera-se que essa participação sem
fronteiras traga avanços na modelagem numérica de
tempo e clima.
Desde 2017, o supercomputador Tupã, que ainda é
usado pelo INPE, corre o risco de parar de funcionar e sem possibilidade de ser reparado. Outro grave
problema desse supercomputador antigo é o gasto
em energia elétrica, consumindo R$ 5 milhões ao ano
para funcionamento e resfriamento. E, por falta de recursos, o INPE desligou seis dos 14 gabinetes prejudicando a previsão que é feita.
Em junho, o INPE comprou um primeiro módulo do
novo supercomputador, que custou US$ 729 mil utilizando verba do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), da ONU. Acredite, uma
potência como o Brasil precisando recorrer ao estrangeiro para cumprir uma função essencial e estratégica.
Mas qual a surpresa? Depois de muito tempo, nossos
militares entenderam que precisam de um satélite
radar de banda L, mas quando viram o custo desistiram... Os argentinos já fabricaram dois!
Nem parece que temos tantos militares no governo
federal, pois é com o Tupã que as equipes do Centro de
Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec) fazem os relatórios sobre a estiagem no Brasil, os alertas
da crise hídrica, documentos que são entregues semanalmente ao Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS), que sem esses dados deixaria o governo às cegas para gerir a crise. Grandes estrategistas!
A implantação completa do Egeon demorará cinco
anos e conta com uma verba de R$ 200 milhões que
devem (ou deveriam?) ser liberados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FNDCT), do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações.
Para este ano, espera-se R$ 50 milhões, que permitirá
a compra de módulos de processamento de 800 Teraflops e armazenamento de 20 Petabytes (tera é acrônimo para trilhão e peta para quatrilhão e flop é operação em ponto flutuante, aquela notação científica que
aprendemos no colégio, e para se ter uma ideia, esse
supercomputador é equivalente a cerca de 800 milhões
de computadores comuns). Para comparar, o Tupã tem
258 Teraflops. A dúvida é se houve corte dessa verba,
com a palavra os senadores e deputados.

Negociações

HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

C

omo é usual nas designadas
democracias, prosseguem,
com a singularidade que é a
nossa, as negociações destinadas a
encontrar as soluções que permitam que seja aprovado o Orçamento do Estado para 2022.
Não sendo economista, consigo, ainda assim, assumir
duas posições: por um lado, este documento constitui
uma melhoria em relação ao anterior, mesmo aos anteriores e comporta possibilidades potenciais de melhorar a vida futura dos portugueses; e, por outro lado, o
Governo de António Costa, suscitado como foi, ao longo dos anos recentes, pelos partidos da Esquerda, bem
poderia ter ido mais longe em domínios considerados,
objetivamente, essenciais. Há muito tomei por certo
que a queda de votos na CDU não foi determinada pela
existência da Geringonça, nem pelas aprovações dos
tais documentos atrás referidos. Este falso argumento,
de facto, vai sendo esgrimido pela grande comunicação
social, mas destina-se a tentar criar a divisão no seio do
PCP e dos restantes partidos da Esquerda. E, ao que se
noticia, parece que há até quem enfie um tal barrete.
No momento em que escrevo o presente texto parece
que o Bloco de Esquerda irá votar contra esta proposta
do Governo, o que, a fazer um vencimento mais amplo, lançará os portugueses na voracidade da retoma
das soluções que se puderam viver com o terno político
Cavaco-Passos-Portas. Sobretudo se, por um terrível
azar, a distração dos eleitores conduzir Paulo Rangel à
liderança do PSD. Porque se Rui Rio está longe de ser
um político dominador das artes retóricas, a verdade é
que Rangel será sempre a retoma dos que boicotaram a
ação política daquele e mais, ainda, das velhas receitas
neoliberais de Cavaco-Passos-Portas. Basta que olhemos para quem esteve na respetiva apresentação, ou na
tomada de posse de Carlos Moedas. Há um dado que
não se pode colocar de lado: se a Direita – portanto,
também a Extrema-Direita – voltasse hoje ao poder, ao
que se assistiria, de imediato, seria ao pôr um fim no
Estado Social, mas também fortalecendo a exploração
dos que têm que trabalhar para patrões sem objetivas
preocupações sociais. Não seria algo inovador, que

nunca tenha sido visto. Pelo contrário: os portugueses
já viram e experimentaram as soluções do terno político Cavaco-Passos-Portas. E não devem os portugueses deixar-se levar por conversas de aparência razoável,
porque as mudanças operadas ao tempo daquele terno
destinavam-se a ficar para sempre. Constituíam uma
mudança político-constitucional de fundo, ainda na
peugada da terrível digestão política, nunca terminada,
ao redor da Revolução de 25 de Abril e da Constituição
da III República.
Claro está que o PCP não é o Bloco de Esquerda. Tem
uma história de cem anos. Foi capaz de compreender
que, malgrado tudo, seria sempre preferível a vitória
de Mário Soares à de Freitas do Amaral, dado que esta
poria um fim naquela revolução e naquele documento
histórico. Infelizmente, se tudo tivesse dependido do
Bloco de Esquerda naquele tempo – não existia ainda –,
lá teria Diogo Freitas do Amaral sido eleito, de pronto se
seguindo o fim da Revolução de Abril e da sua Constituição da III República. Impõe-se aos portugueses, pois,
compreender que quem prefere, taticamente, a Direita
– portanto, também a Extrema-Direita – ao PS de António Costa – não é, claro está o socialismo! –, está-se
nas tintas para a Revolução de 25 de Abril e, lamentavelmente, para os portugueses. Já se viu isto uma primeira
vez, tendo podido perceber no que tudo esteve à beira
de poder descambar. Hoje, indubitavelmente, escolher
Bloco de Esquerda é optar pela Direita – logo, também,
pela Extrema-Direita – em nome de uma hipercoerência que esquece a força histórica envolvente no mundo
atual. É como recitar a melhor poesia, mas no Inferno.
O PCP tem cem anos e uma imensidão de páginas
históricas. Não é, claro está, um qualquer Bloco de Esquerda de gente culta e bem pensante, mas que vive, cabalmente, à revelia da realidade política que varre hoje
o mundo. O PCP não pode tornar-se num partido de
burguesotes, mas que num ápice brande uma doutrina
de ação política hoje inaplicável, esquecendo a realidade e as pessoas. Depois de ter levado uma vida de 74
anos a ler, a estudar e a dialogar, é para mim inimaginável que o PCP pudesse deitar por terra o que até hoje
se conseguiu, também graças a si e aos restantes partidos da Esquerda, em favor de uma doutrina e das suas
consequências, mesmo que justas. Olhemos, com toda
a atenção, a nossa grande comunicação social, porque
ela mostra, cabalmente, a quem interessa o fim do atual
Governo de António Costa. E Pedro Nuno Santos que
olhe, com atenção, para o que se está a passar com o
Bloco de Esquerda, concluindo como é simples: é uma
força política com que o PS deve imaginar trabalhar. É
apenas o recitar da melhor poesia, mas no Inferno...
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F1: Max Verstappen, ao Limite,
Vence GP dos Estado Unidos
HÉLDER DIAS

F1-AVP

C

á estamos nós de volta aos
Estado Unidos da América,
mais precisamente em Austin, no Texas e no circuito das Americas, para a décima sétima prova deste Campeonato do
Mundo da Formula 1.
Uma corrida que poderá desde já definir o fecho do
Campeonato embora, quanto a nós, a luta ela seja serra-

da até à ultima corrida em Abu Dhabi. Sábado e quando
do treino livre P2 foi nitida e denunciadora a luta renhida em pista entre estes dois
grandes pilotos (em busca
do titulo Mundial)chegando
mesmo o holandês da Red
Bull,lider deste Mundial de
Pilotos a tratar de "estupido
e idiota,mostrando-lhe mesmo o dedo do meio" ao britânico da Mercedes, quando
de uma ultrapassagem levada melhor por este ultimo.
Anunciava-se um bom fim
de semana de corrida!
Uma coisa é certa a Honda dános sinais encorajadores este fim de semana em
termos de velocidade.(temos que melhorar o nosso
pacote, trabalhando todos
os pequenos detalhes )disse Toyoharu Tanabe. Mas o
melhor estaria para vir na
sessão classificatória desta tarde Impressionante a
McLaren de Norris a ser o
segundo mais rapido. Recordo que este soberbo circuito,
foi mais um, desenhado por
Hermann Tilke e tem 5,513
km de cumprimento, 20
curvas entre as quais algumas super rápidas.
Sábado e a contar para a
melhor posição na linha de
partida Max Verstappen,Red
Bull obtém a sua nona posição da época, a décima segunda em carreira seguido

de Lewis Hamilton, Mercedes que apenas conquistou três poles postion neste calendario 2021 e Sergio
Perez Red Bull num brilhante terceiro lugar. Valteri
Bottas,Mercedes foi o quarto mas penalizado em cinco lugares por troca de elementos no motor largaria
da nona posição. Charles leclerc,Ferrari, Carlos Sainz,
Ferrari, Danilel Ricciardo ;McLaren, Lando Norris
McLaren Pierre Gasly e Yuki Tsunoda da Alpha Tauri concluem o top dez. Entretanto Toto Wolff chefe da
Mercedes diz estarem com problemas de fiabilidade e
Fernando Alonso da Alpine seria penalizado por modificações nas unidades motriz e vê o quarto motor a
ser montado no seu Alpine esta época, tal como Bottas,
Vettel e Russell também mudaram componentes das
unidades. Lance Stroll, Aston Martin e Kimi Raikkonen
eliminados no P1.
O canadiano Lance Stroll terminou em décimo segundo lugar afirmando não ter sido um bom fim de semana
para ele. Próximo encontro a 7 de novembro no Grande
Premio do México.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen -Red Bull
2-Lewis Hamilton-Mercedes
3-Sergio Perez-Red Bull
4-Charles Leclerc-Ferrari
5-Daniel Ricciardo-McLaren
6-Valteri Bottas -Mercedes
7-Carlos Sainz-Ferrari
8-Lando Norris -McLaren
9-Yuki Tsunoda -Alpha Tauri
10-Sebastien Vettel -Aston Martin

DESPORTO

"Messi está isolado. O PSG
continua a ser a equipa
de
Mbappé"
Contra o Marseille, neste domingo, viu-se

um Messi apagado e que ainda procura encontrar o seu lugar no setor ofensivo do Paris
Saint-Germain.

O antigo internacional francês Thierry Henry
mostra-se preocupado com o rendimento do
astro argentino e dá conta de alguns problemas.
“Ele está isolado, ele toca menos na bola.
Eu não diria que ele está triste, mas ele está
isolado. Eu prefira-o ver no corredor central.
No centro ele imprime maior ritmo. Não acho
que possa fazer a diferença da direita, embora não tenha os dados exatos a nível tático", começou por dizer o antigo avançado
afirmou ao Prime Video.
Por enquanto, Henry considera que a equipa ainda está desenhada para Mbappé. “O
Messi não fala muito, ele fala com a bola.
Por enquanto, é a equipa de Kylian. É especialmente Kylian que o faz brilhar. A bola vai
mais para o Kylian (...) Em algum momento
tem que haver apenas um líder, senão não
dá para jogar no mesmo ritmo. E nesta equipa há muitos pilotos”, complementou Thierry
Henry.

João Félix reage ao
empate: "Temos que
melhorar na finalização..."

O Atlético de Madrid não foi além de um empate, este domingo, na receção à Real Sociedad (2-2), em jogo da 10.ª jornada da La
Liga. Com João Félix a titular, os colconheros

estiveram a perder por dois golos, conseguiram restabelecer a igualdade, mas foi a Real
quem saiu do Wanda Metropolitano... na liderança.
Sorloth abriu o marcador logo aos sete minutos e Isak, na conversão de um livre, ampliou as contas. A reação do Atlético chegou
apenas na segunda parte e à boleia de Félix.
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PTS J

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

24
23
23
18
16
14
13
11
10
9
9
8
7
7
6
6
6
5

9ª JORNADA

22/10 V. Guimarães 2-1 Marítimo
23/10 Santa Clara 0-2 Famalicão
CD Tondela 1-3 FC Porto
Sporting 1-0 Moreirense
24/10 P. Ferreira 0-0 FC Arouca
FC Vizela 0-1 Benfica
Portimonense 0-2 E. Praia
25/10 Gil Vicente 0-1 SC Braga
Boavista 0-0 Belenenses

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
0
0
1
1
3
2
2
3
4
6
3
4
4
5
5
5
4

GM GS
20
21
14
14
13
8
11
11
8
10
13
7
7
10
10
8
6
5

5
6
4
7
8
6
8
11
11
11
17
14
11
17
14
16
18
12

10ª JORNADA

PTS

J
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
8
8
9
8
9
8
8

9ª JORNADA

E D

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

29/10 FC Arouca 15:15 CD Tondela
30/10 FC Porto 12:00 Boavista
Estoril Praia 14:00 Benfica
Sporting 16:15 V. Guimarães
31/10 Marítimo 10:30 Gil Vicente
Belenenses 13:00 Sta Clara
Famalicão 15:30 FC Vizela
01/11 SC Braga 14:00 Portimonense
Moreirense 16:15 P. Ferreira

1-Feirense
18
2-Rio Ave
18
3-Casa Pia
17
4-Benfica B
17
5-Est. Amadora
14
6-FC Penafiel
14
7-Leixões
14
8-Académico de Viseu13
9-CD Mafra
12
10-Nacional
12
11-GD Chaves
12
12-Trofense
10
13-FC Porto B
10
14-SC Covilhã
10
15-Varzim
6
16-Vilafranquense
6
17-Farense
5
18-Académica OAF 2
22/10 A. Viseu 1-0 Varzim
Vilafranquense 1-3 Leixões
23/10 FC Penafiel 1-1 Rio Ave
Casa Pia 1-0 GD Chaves
FC Porto B 0-0 Farense
Benfica B 3-1 Académica
24/10 Feirense 1-2 Est. Amadora
Nacional 1-1 CD Mafra
Trofense 3-0 SC Covilhã
27/10 Varzim 11:45 Benfica B

V

8
7
7
5
4
4
3
2
2
2
3
1
1
1
1
1
1
0

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

E

D

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

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

Troca entre Sporting
e FC Porto envolveu
11 milhões para cada lado
O
Sporting comunicou à CMVM (Comissão
do Mercado de Valores Mobililários) as
operações referentes a transações de jogadores durante o mercado de transferências de verão,
revelando os contornos de negócios realizados durante este período.
No documento constam, por exemplo, os negócios
relativos à ida de Marco Cruz para do FC Porto para
o Sporting e de Rodrigo Fernandes do Sporting para o

negócios semelhantes por jovens futebolistas pertencentes às formações dos dois clubes e que envolveram
pagamentos de 15 milhões de euros dos azuis e brancos ao vimaranenses e no mesmo montante do lado do
emblema minhoto para o FC Porto.
De referir ainda que Pablo Sarabia custou ao Sporting
2 milhões de euros e o pagamento assessório de 150
mil euros em comissões.
Recorde-se que o internacional espanhol chegou a

FC Porto. Cada uma envolveu o pagamento de 11 milhões de euros, de acordo com a informação prestada
pela SAD do Sporting.
Recorde-se que durante o mercado de transferências de verão o FC Porto realizou com o V. Guimarães

Alvalade por empréstimo do Paris Saint-Germain, envolvido no negócio da transferência de Nuno Mendes
para o emblema francês, que pagou 7 mlhões de euros
pelo jovem internacional português pelo qual tem opção de compra de 40 milhões de euros.

GM GS
14
20
15
18
15
  8
14
12
10
13
16
8
11
7
9
8
9
7

10ª JORNADA

8
12
7
  9
14
  8
12
16
9
12
14
8
12
13
13
16
14
17

29/10 GD Chaves 13:00 Trofense
30/10 Leixões 6:00 Benfica B
31/10 Est. Amadora 6:00 FC Porto B
CD Mafra 6:00 SC Covilhã
Rio Ave 9:00 A. Viseu
Feirense 11:00 Casa Pia
Varzim 14:30 Vilafranquense
01/11 Farense 9:00 FC Penafiel
Académica 11:30 Nacional

TAÇA DE PORTUGAL PLACARD
4ª ELIMINATÓRIA
2021/11/18 Sporting 15:15 Varzim
2021/11/19 Casa Pia 11:00 Farense
FC Penafiel 13:45 Portimonense
Benfica 15:45 Paços de Ferreira
2021/11/20 Leça FC 6:00 Gil Vicente
FC Vizela 9:00 Est. Amadora
Rio Ave B Olhanense
SC Braga B Santa Clara
FC Alverca B FC Famalicão
FC Porto 15:15 Feirense
2021/11/21 Serpa 6:00 Estoril Praia
Vilafranquense 9:00 CD Mafra
USC Paredes 9:00 Torreense
Caldas SC 9:00 Belenenses SAD
Moreirense 11:45 V. Guimarães
2021/11/22 CD Tondela 14:45 Leixões
TAÇA DA LIGA | ALLIANZ CUP 2021/2022
26/10 Grp.D Santa Clara 14:00 FC Porto
Grp.B Sporting 16:15 FC Famalicão
27/10 Grp.A V. Guimarães 14:30 Benfica
28/10 Grp.C SC Braga 15:15 Paços de Ferreira
15/12 Grp.C Boavista 11:00 SC Braga
Grp.B FC Penafiel 11:00 Sporting
Grp.A Benfica 11:00 SC Covilhã
Grp.D FC Porto 11:00 Rio Ave

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
ESPANHA

1ª LIGA
1-Real Sociedad
2-Real Madrid
3-Sevilla
4-Real Betis
5-Atlético Madrid
6-Osasuna
7-Rayo Vallecano
8-Athletic
9-Barcelona
10-Valencia
11-Espanyol
12-Mallorca
13-Villarreal
14-Elche
15-Celta de Vigo
16-Granada
17-Cádiz
18-Alavés
19-Levante
20-Getafe

P
21
20
20
18
18
18
16
16
15
13
13
12
11
10
10
7
7
6
5
2

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

INGLATERRA

PREMIER
LEAGUE

P
1-Chelsea
22
2-Liverpool
21
3-Manchester City 20
4-West Ham
17
5-B&H Albion
15
6-Tottenham
15
7-Manchester U. 14
8-Everton
14
9-Leicester City
14
10-Arsenal
14
11-Wolverhampton 13
12-Brentford
12
13-Aston Villa
10
14-Watford
10
15-Crystal Palace 9
16-Southampton 8
17-Leeds United 7
18-Burnley
4
19-Newcastle
4
20-Norwich City 2

FRANÇA

ITÁLIA

J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

P
25
25
18
16
15
15
15
14
12
12
11
11
11
10
9
8
7
6
6
4

MLS

LIGUE 1

SERIE A
J
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

P
1-Paris SG
28
2-Lens
21
3-Nice
19
4-Marseille
18
5-Rennes
18
6-Angers
17
7-Nantes
17
8-Monaco
17
9-Lyon
16
10-Lille
15
11-Lorient
15
12-Strasbourg
14
13-Montpellier
13
14-Clermont
13
15-Troyes
12
16-Stade de Reims 11
17-Bordeaux
9
18-Brest
6
19-Metz
6
20-Saint-Étienne 5

1ªLIGA
J
11
11
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

GRUPO EAST

P J

1-NE Revolution
2-Philadelphia U.
3-Nashville SC
4-Orlando City
5-New York City FC
6-NY Red Bulls
7-Atlanta United
8-CF Montréal
9-DC United
10-Inter Miami CF
11-Columbus Crew
12-Chicago Fire
13-Toronto FC
14-FC Cincinnati

70
49
49
47
44
43
43
43
41
38
38
34
26
20

GRUPO WEST

P J

1-Seattle Sounders
2-Sporting KC
3-Colorado Rapids
4-Portland Timbers
5-Real Salt Lake
6-Minnesota United
7-Vancouver W.
8-LA Galaxy
9-Los Angeles FC
10-SJ Earthquakes
11-Houston Dynamo
12-FC Dallas
13-Austin FC

58
55
55
46
45
45
44
43
41
37
30
29
28

32
31
31
31
31
30
30
31
31
31
31
32
31
31
31
30
31
31
30
31
31
31
31
31
32
31
31

COMUNIDADE
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Barcelona e Boca Juniors vão fazer
jogo de homenagem a Maradona

O

Barcelona e o Boca Juniors vão render homenagem a Diego Armando Maradona
num jogo que terá a designação de «Maradona Cup».
A partida que irá opor duas das equipas que «El Pibe»
representou enquanto jogador está agendada para 14
de dezembro e terá lugar em Riade (capital da Arábia
Saudita) no Estádio Mrsool Park, recinto com capacidade para 25 mil pessoas.
Maradona, que morreu a 25 de novembro de 2020,
representou o Boca Juniors de 1981 a 1982 e, depois,
entre 1996 e 1998, altura em que terminou a carreira
de futebolista. No Barcelona esteve entre 1982 e 1984,
de onde saiu para o Nápoles.

Este será o décimo jogo entre Barcelona e Boca Juniors e o primeiro desde o Troféu Joan Gamper em
2018.

Grécia: Olympiakos de Pedro Martins
vence PAOK e continua líder

O

Olympiakos, treinado por
Pedro Martins, venceu o
PAOK por 2-1, mantendo a liderança isolada da Liga Grega, após a sétima jornada. O jovem
médio guineense Aguibou Câmara
inaugurou o marcador aos 22 minutos, sendo que volvidos nove minutos Georgios Masouras ampliou
para 2-0.

Na segunda parte, aos 81 minutos,
o avançado austríaco Thomas Murg
ainda reduziu para 2-1, contudo os
visitantes não conseguiram resgatar
qualquer ponto. Com este resultado,
o Olympiakos soma agora 17 pontos,
mais um do que o AEK de Atenas,
enquanto o PAOK partilha o terceiro
lugar com o Volos, com 13.

Andrea Belotti vai sair do Torino
«a custo zero», revela treinador

C

ampeão da Europa por Itália, Andrea Belotti
vai ser um jogador livre no final da temporada. A poucos meses de terminar contrato
com o Torino, o goleador transalpino não vai reno-

var anunciou o técnico Ivan Juric.
«Belotti não vai assinar um novo contrato com o Torino. Ainda assim, ele não vai sair em janeiro. Veremos
no final da temporada», referiu o técnico, em conferência de imprensa. Capitão
do emblema de Turim há
alguns anos, o jogador de 27
anos marcou 105 golos nas
últimas cinco temporadas.
Apesar de estar prestes a
perder, quiçá, o jogador mais
importante do Torino, Juric
recusou alimentar a especulação quanto ao futuro do
atleta.
«É inútil especular. Nada
vai acontecer em janeiro.
Espero que ele tenha uma
grande época e que no final
possamos conversar olhos
nos olhos», frisou.

P
59
48
46
46
46
41
41
39
35
35
34
34
34
32
31
29
29
27
26
13

J
27
28
25
27
28
28
28
27
28
28
27
26
28
27
27
28
27
27
25
28

GRUPO A
1-Paris SG
2-Manchester City
3-Club Brugge
4-RB Leipzig
GRUPO B
1-Liverpool
2-Atlético Madrid
3-FC Porto
4-Milan

P
7
6
4
0
P
9
4
4
0

J
3
3
3
3
J
3
3
3
3

V
2
2
1
0
V
3
1
1
0

E
1
0
1
0
E
0
1
1
0

D
0
1
1
3
D
0
1
1
3

GRUPO C
1-Ajax
2-Borussia Dortmund
3-Sporting
4-Besiktas

P
9
6
3
0

J
3
3
3
3

V
3
2
1
0

E
0
0
0
0

D
0
1
2
3

GRUPO D
1-Sheriff
2-Real Madrid
3-Internazionale
4-Shakhtar Donetsk
GRUPO E
1-Bayern München
2-Benfica
3-Barcelona
4-Dynamo Kyiv

P
6
6
4
1
P
9
4
3
1

J
3
3
3
3
J
3
3
3
3

V
2
2
1
0
V
3
1
1
0

E
0
0
1
1
E
0
1
0
1

D
1
1
1
2
D
0
1
2
2

GRUPO F
1-Manchester United
2-Atalanta
3-Villarreal
4-Young Boys
GRUPO G
1-Red Bull Salzburg
2-Sevilla
3-Lille
4-Wolfsburg
GRUPO H
1-Juventus
2-Chelsea
3-Zenit
4-Malmö

P
6
4
4
3
P
7
3
2
2
P
9
6
3
0

J
3
3
3
3
J
3
3
3
3
J
3
3
3
3

V
2
1
1
1
V
2
0
0
0
V
3
2
1
0

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

D
1
1
1
2
D
0
0
1
1
D
0
1
2
3

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

FASE DE
GRUPOS

V
18
14
14
14
11
10
10
10
8
7
10
8
7
6
8
6
6
6
7
1

E
5
6
4
4
13
11
11
9
11
14
4
10
13
14
7
11
11
9
5
10

D
4
8
7
9
4
7
7
8
9
7
13
8
8
7
12
11
10
12
13
17

2021/11/03 MILAN 12:45 FC PORTO

GM

GS

44
38
47
40
44
37
30
28
27
27
32
22
22
25
31
27
23
14
23
24

20
30
24
33
32
30
26
28
29
28
36
24
27
29
38
36
34
22
30
49

2021/11/03 SPORTING 15:00 BESIKTAS

2021/11/02 BAYERN MÜNCHEN 15:00 BENFICA

EUROPA LEAGUE GRUPO F
1-Crvena zvezda
7
3
2
1
0
2-SC Braga
6
3
2
0
1
3-Midtjylland
2
3
0
2
1
4-Ludogorets Razgrad
1
3
0
1
2
2021/09/16
Crvena zvezda 2-1 SC Braga
2021/09/30
SC Braga 3-1 Midtjylland
2021/10/21
Ludogorets Razgrad 0-1 SC Braga
2021/11/04
SC Braga 15:00 Ludogorets Razgrad
2021/11/25
Midtjylland 12:45 SC Braga
2021/12/09
SC Braga 15:00 Crvena zvezda
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