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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
A Associação Portuguesa do Canadá organiza os seus tradicionais jantares das sextas-feiras.
SEXTA-FEIRA 12 DE NOVEMBRO DE 2021
Ementa será febras de porco no prato e robalo grelhado.
N/S: 25$ | S: 22$.
Haverá música para ouvir durante a noite. Se possivel reservar até Quinta-feira para reservar
o seu lugar. Estaçionamento no parque da igreja ao custo de 5 dólares
Telefonar para Virgilio: 514-709-7868 | Carlos: 514-821-8935 | Victor: 514-569-5096
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
A Casa dos Açores do Quebeque organiza os seus tradicionais jantares das sextas-feiras.
SEXTA-FEIRA 12 DE NOVEMBRO DE 2021
Ementa será Chicharros ou Bifanas acompanhado de sopa, sobremesa e café.
Tel.: 514-388-4129
FOTO DA SEMANA
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A liderança e o dever
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A

propósito da cimeira do ambiente COP26, verificamos
novamente a dificuldade em
a Humanidade conciliar pontos de
vista e harmonizar abordagens face
às alterações climáticas. A pandemia foi e continua
a ser um desafio que trouxe os mesmos desafios aos
quais a Humanidade tem respondido com imensa
dificuldade e, sejamos honestos, sem sucesso.
Em relação à pandemia, as dificuldades de vacinação
de parte da população que nega as evidências e prefere
recusar a vacinação, em atitude nitidamente ignorante por opção própria, nos países menos desenvolvidos
verifica-se um atraso considerável nas taxas de vacinação, com países apenas com um residual da sua população com vacinação! Esta dificuldade em a Humanidade articular entre governos, de forma racional e
livre de preconceitos ideológicos, étnicos, económicos
e mesmo sociais, é o verdadeiro desafio à Humanidade neste século XXI. Os líderes dos países, secundados pela população e em circuito fechado com esta em
alguns erros sistemáticos, não são capazes de assumir
a verdade face aos seus eleitores, embarcando por vezes na loucura da turba ignorante, mas vociferante; ou
desajeitadamente evitando os problemas embarcando
em loucuras ideológicas; ou ainda escolhendo o caminho fácil de tudo prometer e nada fazer, pois exigiria o
sacrifício da sua posição. Qual o problema aqui? A falta ao dever, no desempenho do papel de liderança que
lhes coube. Já abordei por diversas vezes em artigos
anteriores a responsabilidade da população moderada

na defesa dos interesses coletivos. Deixando o campo
aberto, a discussão pública fica entregue aos extremos,
aos ignorantes, aos oportunistas, aos belicosos, que
passam a dominar a agenda política. Do lado dos líderes, vemos a falta de promoção da participação cívica
por parte dos moderados, que cada vez se sentem mais
afastados da gritaria que impera no espaço público. Há
algo que aprendi desde há muito: algo só se combate
com o seu contrário. À mentira temos que opor a verdade; à ignorância temos que opor o conhecimento; ao
desvario ideológico temos que opor a racionalidade; à
gritaria temos que opor a sobriedade; ao oportunismo
temos que opor a retidão de caráter. Todavia é muito
difícil chamar alguém à razão. É preciso tato, é precisa
paciência, é precisa capacidade de escuta, é precisa empatia, pois o nosso oponente no campo político não é
nosso inimigo, e ainda que não concordemos com ele,
e mesmo que esteja visivelmente equivocado, merece-nos todo o respeito. Este é o dever de todos os líderes, e
digo-vos que muitos líderes faltam ao seu dever quando para proveito próprio, e aqui não falo de benefícios
financeiros imediatos sobre a forma de corrupção mas
sim da posição de poder que lhes permite emitir decisões e ações sobre terceiros, compondo a realidade
de uma sociedade à imagem a que está apegado, e não
atendendo às necessidades dessa própria sociedade.
Assim não espanta a constante crítica que estas cimeiras do ambiente despoletam, nomeadamente que
muito se fala mas pouco ou nada se concretiza, que os
acordos não passam de textos de belas intenções mas
sem qualquer vínculo que responsabilize. E se não
houvesse COP26? Seria por acaso melhor? Acredito
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

que não. A Humanidade desperta para uma realidade global, ou seja, para uma realidade em que todos
estamos interligados. A mobilidade de pessoas, bens e
informação apresentam desafios mas trazem também
a consciência de interligação entre todos os seres humanos, na medida em que não podemos colocar de
lado as diferenças e dificuldades de cada sociedade no
seu contributo para o planeta. Este é um dever dos líderes atuais, ao qual não podem nem devem fugir. A
História julgá-los-á no futuro, mas é agora no presente
que em conjunto se pode construir o futuro: melhor se
soubermos atuar corretamente; pior se cedermos ao
populismo, ao oportunismo, à ignorância e ao desrespeito pelo próximo.
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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Vitória Incondicional da Valérie Plante e do seu partido
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

"L’élection de Projet Montréal en 2017,
c’était pas un accident de parcours, a-t-elle lancé, réjouie, à ses troupes. C’était
le début d’une nouvelle ère, d’une façon de gouverner Montréal [...] différente. Eh oui, on peut diriger
la Ville de Montréal avec le sourire. "
Em novembro de 2017, ela venceu todas as expectativas com 51% dos votos, contra 46% de Coderre,
tornando-se a primeira "Mairesse" de Montreal.

“Desta vez vamos ainda mais longe. Pela primeira
vez, Montreal será administrada por duas mulheres”,
disse Valérie Plante, falando sobre o seu futuro presidente do comité executivo, Dominique Ollivier.
APRESENTAÇÃO DE UMA NOVA GERAÇÃO
Quando Denis Coderre anunciou que ele voltava, o
ex-presidente da Câmara de Montreal estava liderando com as intenções de voto por cerca de 12%.
Ele se apresentou como um homem mudado, uma
nova imagem e um homem mais humano. Essa reformulação da sua "marca" não foi suficiente durante toda
esta caminhada ele fez muitos erros. E, o seu rival su-

biu silenciosamente e chegou "Nez à Nez".
Os dois candidatos passaram a maior parte da campanha cara a cara nas intenções de voto, mas ultimamente Valérie Plante teve um ligeiro avanço.
“Isto quer dizer que apesar de tudo o que ele fez e
tudo o que prometeu e disse, nada funcionava e Coderre apresenta uma imagem da velha escola política
comparado a Valérie Plante que apresentou-se toda
limpa, sem nada a esconder.
Balarama Holness que, pouco a pouco, conseguiu
entrar como uma alternativa bastante interessante,
apresentou muitas falhas e teve problemos internos no

sem esquecer que Luc Rabouin do Projet Montreal ganhou para o Plateau, parabéns
ANJOU E STE-THÉRÈSE
Pela primeira vez da minha vida fui ajudar, de uma
certa maneira, o "Maire d'Anjou" Luís Miranda. Eu
disse a minha mulher, que mesmo se é quase garantido ele ganhar, é sempre bom uma pequena ajuda, fiquei lá duas horas e com muito gosto vou refazer para
o ajudar porque ele merece, vivo ao lado de Anjou e
vejo tudo o que ele faz para os seus cidadão e mereceu
ganhar o seu 8º mandato, com 70.8%. Parabéns Luís
e espero que continuas este lindo trabalho que fazes.

seu partido e para os cidadãos não foi suficiente para
conseguir mais de 7,3% dos votos.
Sempre disse que as pessoas que quando se apresenta
na política deve estar a 100% transparente e dizer todas
as verdades e os dois candidatos que estavam a enfrentar a Valérie Plante não conseguiram. Há alguns anos
todos os cidadão viram o que aconteceu nos anos 90 e
2000 com tantos problemas negativos tal como fraude,
plágio e roubo. E, agora Montreal decidiu de aceitar só
candidatos limpos, mesmo se ela está a destruir o que
define ser uma cidade "MÉTROPOLE", ela está ao menos a fazer um bom trabalho de administração.
52,1 para Valérie Plante e 37,9 para Denis Coderre,

E, sem esquecer que Armando Melo ganhou em St-Thérèse como conselheiro, parabéns mais uma vez.
OS DERROTADOS
Sim vou falar um pouquinho sobre os nossos portugueses que perderam. Tivemos Francisco Morais que
perdeu as suas eleições 24,16% contra Jean-François
Pinard 74,41%. Sei que ele trabalhou muito nestas
eleições para Mouvement Blainville, espero que ele vai
continuar na politica porque não é em uma eleição que
se constrói um homem político, é com tempo e o comprimisso de continuar a trabalhar para a sua cidade no
meio político e não só para as eleições.
Do outro lado temos Patrick Rebelo que era condadato como conselheiro para a cidade de Mirabel e acho
que esta história não acabou porque há uma diferênca de 21 votos e não sei se foi julgado vitória ou não
mas neste momento Fançois Bélanger tem 724 votos
(49,56%) e 703 (48,12%) votos para Patrick Rebelo.
Isto é muito mais difícil de aceitar de perder tão perto.
Quero desejar a eles, toda a minha admiração e força
para continuar e nas próximas eleições, vão vencer...

Patrick Rebelo
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O Centro Comunitário Santa Cruz,
o Novo Gueto Português em Montreal
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

H

á dois meses que eu quis escrever sobre este assunto. Eu sei
que eu vou fazer vário inimigo
mas também é um facto que eu estou a viver e muitos outros também.
Sou uma pessoa que acredito na igreja Santa Cruz e
o Centro Comunitário. Acredito e apoio tudo o que
se passa na Missão Santa Cruz, e o que eles fazem.
Vou a igreja de vez em quando, com quatro filhos e a
correr através da comunidade para escrever artigos e
fazendo filmagens nos sábados, e, de vez em quando
no domingo, é difícil informar-se sobre tudo o que se
passa na Santa Cruz.
Há coisas que eu aceito e não aceito, durante a pandemia, se não estas a correr atraz da igreja, não sabes o que está a acontecer e "Marketing" para a Santa
Cruz, é só Facebook e nada mais.
Também eu brinco com o meu Facebook quando
posso e quando estou a procura de uma coisa ou
outra especificamente. O meu fio de notícias, passa
mais ou menos 100 notícias ao minuto, então eu deveria estar no Facebook 24h por dia só para ter todos
os conhecimentos da comunidade, mas, para mim é
uma maneira rápida de apanhar uma notícias ou informação.
Acho que eu não estou a ver a todos os minutos sobre o que se passa na Missão Santa Cruz, mas, domingo vi a missa, mas, de vez em quando, as informações passam e desaparecem.

Tal como o início da Escola Santa Cruz, eu estava a
pensar de enviar uma das minhas crianças e quando
soube, a escola já tinha começado em setembro, já
era tarde e passou... e acabou para mim...
Depois quis enviar os dois mais novos para a catequese, surpresa já lá vão 3 semanas que já começou as
aulas e antes era ao meio-dia agora é mais cedo e todas as crianças devem ir a missa.
Isto é mais dificil, sábado trabalho, e domingo eu tenho sempre
eventos de manhã tal como a minha filha vai a escola de patinagem etc.
A desinformação está sempre
bem presente, tal como a Universidade dos Tempos Livres, que eu
quis inscrever-me no curso culinária, e já passou duas semanas.
Antigamente a escola fazia publicidade no jornal, um comunicado para informar que as aulas
de catequese iam recomeçar e a
Universidade dos tempos Livres faziam sempre uma
publicidade página inteira no jornal A Voz de Portugal.
Agora nada.
Se não apanhas o boletim e que não vais a igreja não
sabes nada sobre estes serviços para a comunidade.
Ah sim!
Esqueci-me outra coisa, quando soube que a escola tinha recomeçado, eu falei com um membro executivo da Santa Cruz para fazer uma entrevista. Ele

COMUNIDADE

dirigiu-me a "Nova diretora", porque para mim ela é
nova.
Eu pedi para fazer uma entrevista.
Ela respondeu-me rapidamente e simplesmente
que isto não faz parte do seu trabalho e que, se, ela
faz uma entrevista ela deve aceitar entrevistas a todos os órgãos de comunicação e ela não tem tempo

para isso. Fiquei surpreendido da resposta, porque
um diretor de escola que seja francês, inglês, grego,
etc. deve envolver todas as médias para informar e
divulgar as suas atividades da escola à comunidade
portuguesa em geral e não ficar num género de "Gueto" comunitário.
Será que a Santa Cruz é mais importante que a comunidade em geral e que a comunidade portuguesa
não é tão importante e que é só os cristãos praticantes
que eles se importam e o resto não é tão importante.

CRÓNICA
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SERVIÇOS CONSULARES

Costa promete "dialogar". Se perder
as eleições, sai da liderança do PS

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
Email: consulado.montreal@mne.pt

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc., H1K 2E9
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8
FESTIVAL PORTUGAL
LIGA DOS COMBATENTES

IGREJAS

SANTA CRUZ
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

GRUPOS FOLCLÓRICOS

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

T.: 514.495.3284
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.2269
T.: 514.366.6305
T.: 514.237.3994
T.: 514.388.4129
T.: 514.353.1550
T.: 514.353.1550
T.: 514.843.8982
T.: 514.342.4373
T.: 514.844.1406
T.: 514.923.7174
T.: 514.844.1406

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406

CENTROS

CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA
T.: 514.982.0804

CRUZADAS

HORIZONTAIS:
1. Octópode. Bocado de pano velho. 2. Na moda. No caso
de. Comissão Europeia. 3. Negou que Facebook coloque
os lucros à frente da segurança. 4. Muitíssimo, intensamente. Dá a forma de pua. 5. Planisfério. 6. «De» + «a».
Pau comprido e forte. 7. Banda Desenhada. Despreza. 8.
Cada uma das varas a que se atrela o cavalo, nos veículos. Sétima nota musical. 9. Fernando (...), relator da comissão parlamentar de inquérito (CPI). 10. História longa.
«Não há pior ribeira de (...) que a de ao pé da porta». 11.
Abranges. Raiva.
VERTICAIS:
1. Décima sexta letra do alfabeto grego. Amiga de dar. 2.
Juro de onze por cento. Prefixo (afastamento). 3. Alguma.
Quis ser “Braguil” e os brasileiros disseram presente. 4. Da
voz ou a ela referente. Causar raiva. 5. Capital da Ucrânia.
Los Angeles. 6. Dividir (as terras) em sesmarias. Sociedade Portuguesa de Autores (sigla). 7. Sofrer de. Saliências
angulosas. 8. Bário (s. q.). Diga-se de passagem. 9. Manjar delicado. Nome da letra grega correspondente ao X.
10. Grande ave galinácea. Cristóvão de (...), escritor açoriano, é considerado uma referência da literatura (19402021). 11. Ferro curvo para abrir fechaduras. Reza.

A

ntónio Costa dá, esta segunda-feira, a primeira entrevista após a Assembleia da República ter 'chumbado' a proposta de Orçamento do Estado para 2022 apresentada pelo Executivo
socialista e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter anunciado a dissolução da Assembleia da República. Na RTP, o primeiro-ministro irá
versar sobre a atual crise política instalada em Portugal.
Quando percebeu que o OE ia ser chumbado?
"Acho que só no final. Fizemos tudo o que estava ao
nosso alcance. Estivemos a negociar até ao último dos
minutos".
Que leitura faz? O que faltou?
"Agora que Marcelo entendeu dar a palavra aos portugueses, cabe-lhes decidir. Não houve um comentador que não reconhecesse que o Governo não fez tudo
para ir ao encontro dos parceiros. Aceitámos a gratuitidade das creches, as alterações no IRS..."
"Houve dois pontos que bloquearam a solução: um
que tem a ver com o futuro da sustentabilidade da Segurança Social, outro que tem a ver com a questão do
salário mínimo. Vivemos num país com salários baixos
e temos de ter a ambição de os aumentar. A proposta
que temos para o próximo ano é o maior aumento de
sempre do Salário Mínimo: 40 euros".
"O OE reforçava o SNS, aliviava a carga fiscal, aumentava o mínimo de existência. As empresas iam deixar
de pagar o pagamento especial por conta".
Que conclusões tira? Parceiros queriam acabar com
o Governo?
"Não vou fazer análise política. Portugal tem de superar esta crise. Tenho-os ouvido e não lhes tenho respondido e não vou responder. Não quero abrir feridas
que importa sarar. O país não quer tricas políticas,
quer encontrar soluções. Sinto que o país sente que os
políticos não tiveram respeito pelo sofrimento que as
pessoas tiveram".
"Acho que fomos ao limite dos limites. Acho que não
fomos longe de mais. Fizemos tudo, tudo, tudo o que
estava ao nosso alcance. Mas há um limite que, em
consciência, uma pessoa não pode ceder".
"Podíamos estar a negociar o OE na especialidade.
Os partidos não deixaram sequer deixar a esta fase [...]
Das nove questões que o BE pôs em cima da mesa, só
uma tinha a ver com o OE".
"Se o problema fosse mesmo a discussão do OE, tinham-se abstido na generalidade e tinham dito: 'Vamos trabalhar na especialidade. Se não estivermos
satisfeitos, chumbamos na votação final global'. O debate foi morto à nascença".
"O Presidente da República deixou claro [que dissolveria a Assembleia]. Ninguém votou ao engano. Teve a
gentileza de me informar, antes de dizer publicamente,
que era isso que diria. Ninguém pode dizer que foi enganado pelo Presidente".
Governo à Esquerda esgotou-se?
"Um Governo do PS é de Esquerda e isso é totalmente viável. Eu peço o voto aos portugueses. Dirão em
quem votam e como votam. A escolha é se querem regressar a um Governo do PSD ou continuar com um
Governo do PS - e em que condições querem que governe. É uma opção dos portugueses. Ficarei de bem
qualquer que seja".
"Não gosto de fechar ou abrir portas. Em eleições, temos de ter a humildade de perceber que não somos nós
que escolhemos os resultados. Quem ganha e como
ganha. A ambição do PS não é diferente da dos outros
partidos. Bati-me por esta solução [Geringonça]. Não
escolho a orientação nem do PCP nem do BE: se optaram ser partidos de protesto, tenho de respeitar".

"Peço que nos deem força para governar. [...] Depois
destas eleições nada será como dantes. [...] Eu não fecho a porta a ninguém. À Direita do PS é preciso deixá-los arrumarem-se a si próprios, depois falamos da
Direita do PS. Não vou interferir nesse processo".
"Esta [Geringonça] acabou. Vamos ver o que os portugueses querem que venha a seguir. Muitas das pessoas que, em 2019, entenderam que a melhor forma
de dar força à Geringonça era votar no BE e no PCP
para evitar esse papão da maioria absoluta do PS hoje,
muitas delas, estão arrependidas".
"A vontade dos portugueses em 2019 era que a Geringonça continuasse com um PS mais forte [...] Cada
um dos portugueses é que vai escolher quem governa.
A minha opinião é que é possível dar ao PS as condições necessárias para continuar a desenvolver a trajetória que temos vindo a desenvolver desde 2016. Se é
com maioria absoluta, se é obrigando o BE e o PCP
a repensarem o que fizeram e a darem condições de
governabilidade... não sei".
E a maioria absoluta?
"Já governei uma Câmara Municipal com maioria e
sem maioria. E o António Costa foi sempre igual. O
que mudou foi a forma como os outros se relacionavam comigo".
"Não há nenhum Governo que tenha tido uma relação mais correta e solidária com o Presidente da república do que estes meus têm tido. E com um Presidente
da República de outra cor política".
"Acho que [a maioria] não é perigoso. Ninguém tem
dúvidas que o Presidente não deixará de estar atenta,
que a comunicação social estará atenta, que a Justiça
é livre e independente. Mesmo com maioria, nós não
deixaremos de dialogar, de negociar. As sociedades,
hoje, são muito complexas. Temos de negociar".
E um entendimento com PSD?
"Os políticos, quando vão a eleições, assumem compromissos e devem honrá-los. Em 2019, [a intenção]
era continuar a Geringonça. Não teria sido leal se tivesse virado as costas aos parceiros e dissesse que ia
negociar com o PSD que me dava mais jeito. Isso era
trair os portugueses".
"Hoje, não posso dizer que vou dar continuidade à
Geringonça. A direção do PCP diz que não quer mais
Geringonça, a Catarina Martins diz que temos de tirar o António Costa da liderança do PS para haver um
entendimento à Esquerda. Quem manda no PS são os
militantes, ainda não é a Catarina Martins".
"Peço o voto dos portugueses para uma solução estável para quatro anos de Governo. Com maioria ou sem
maioria eu não deixarei de dialogar".
PS vence sem maioria. E agora?
"Procurarei um entendimento com os nossos parceiros. É indiscutível que as pessoas exigem terem certeza
e confiança. Não havendo [maioria], temos de ter uma
solução que estabilize, para se poder governar. Não
vou estar aqui a especular".
"Essa ideia de que se houvesse acordo escrito haveria
obrigatoriedade de votar o OE não é verdade. Nenhum
desses previa a viabilização do OE. Não foi a ausência
de acordo escrito que não permitiu que não houvesse
OE anteriores". "O que impediu a existência da viabilização deste OE foi a falta de vontade política para se
chegar a um acordo".
Que poderes com a dissolução do Parlamento? Há
uma autolimitação?
"Não vamos poder fazer a redução do IRS porque
depende da votação da AR. Não vamos poder fazer o
desdobramento porque a AR está dissolvida. A agenda
do trabalho digno terá de ficar adiada".
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Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

E

u sei que vocês estão desaridos p'rá consolarem-se a ler
as minhas coisinhas, mas eu
nem sempre tenho algo p'ra por escritura e faladora no jornal que tão generosamente
me acolhe no seu seio.
Ainda outro dia estava eu comendo a minha comida que levo p'ró trabalho e um leitor bateu na janela
do camião a perguntar se era português, falando do enterro que estava a acontecer na casa Funerária
Memoria, e logo de seguida disse...
Escreveste esta semana?
Eu gosto de escrever mas não
tinha escrito a semana passada.
Mas, falando em coveiros que é
como chama o meu amigo e artista Nelson Moreira, quando se trata de mortos é melhor falar com o
sempre elegante Eduíno Martins,
o homem tem as mãos frias como
disse a alguém que lhe apertou a
mão lá na noite de Fados.
No espaço de uma semana eu
encontrei o Eduíno duas vezes, a
segunda foi na Casa Minhota e a primeira foi nos Fados da Associação, na casa Minhota que lá fui festejar
os anos da Conversada.
Dizia eu que o Nelson esteve na Associação Portuguesa do Canadá mais os seus talentosos companheiros e amigos, estou falando do Luís Duarte fadista
e cantor
de outras
lindas cançõesxque
regala a alma
UB_POR_A
vos Portugal_10”
6,56”

e também o António Moniz grande músico e artista
na guitarra portuguesa, Açoriano, tinha que ser e a
Jordelina que estava um pouco descaída... segundo
ela disse, bom o Luís estava lá e não precisa de apresentação e ainda bem porque se não fosse ele a noite
de Fados não tinha razão de acontecer.
O Terceirense Manuel de Fátima... Seria aconselhável que cante ao desafio e o pezinho, porque o fado
é um desporto violento p'rá quem não domina esta
deliciosa canção do rectângulo Português.
Vindo aos Fados gostei muito da comida que lá foi

servida, um cozido à Portuguesa e um bacalhau à
brás muito delicioso, parabéns ao João, o chefe que
durante a semana trabalha na cozinha do Café Central.
"Tenho vontade de ver-te, mas não sei como acertar, passeias onde não ando, andas sem eu te encontrar". Fernando Pessoa

AS PENSÕES AUMENTAM MAIS
DE 5% EM 2022 NA ALEMANHA
ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

P

ercentagem nas contribuições por parte do empregador e do empregado.
Os 21 milhões de pensionistas podem esperar um bom aumento das
suas pensões em Julho de 2022; de
acordo com informações da Deutsche Presse-Agentur,
o projecto do relatório do seguro de pensão 2021 prevê
um aumento de 5,2% na Alemanha ocidental e de 5,8%
na Alemanha oriental para 2022.
De acordo com as estimativas atuais, haverá também
um aumento significativo em 2023. No Ocidente, as
pensões poderiam então aumentar em 4,9%, no Oriente em 5,7%.
Na Alemanha, o sistema de cobrança de taxas para a
segurança social é muito estável e transparente. Metade da contribuição é assumida pelo patronato e outra
metade pelo empregado. Concretamente, o empregador paga metade da contribuição para a pensão de
9,35%, metade da contribuição legal para o seguro de
saúde de 7,3%, uma parte do seguro de desemprego
de 1,5% e uma contribuição de 1,275% para o seguro
de cuidados de longa duração.
Assim, no total, as contribuições para a segurança social são de 14,6% para o seguro de saúde, 18,6% para
o seguro de pensão, 3,05% para o seguro de cuidados
prolongados (seguro que cobre o custo de cuidar de
uma pessoa doente ou idosa) e 2,4% para o seguro de
desemprego.
De acordo com o cálculo preliminar, a taxa de contribuição para a reforma permanecerá estável no valor
atual de 18,6 % , até 2023. Até 2035, poderá aumentar
até 22,3 %.
A pensão é principalmente financiada por contribuições e receitas fiscais. Os trabalhadores por conta própria não estão obrigatoriamente segurados.
Na Alemanha, os aumentos das reformas estão associados aos aumentos dos salários, à inflação e à produção económica (que se verifica também nas receitas
dos impostos).

Nós h o n r a m o s a vid a
à vo s s a m a ne ira
Esc olha um loc a l d e r e co l h i me n to
o rienta d o p a r a o f u tu r o e
respeit a nd o o s e u p a tr i mó n i o.

OS NOSSOS CONSELHEIROS ESTÃO AQUI PARA
VOS AJUDAR. ENTRE EM CONTACTO CONNOSCO
PARA SABER MAIS SOBRE O CEMITÉRIO-JARDIM
CONTEMPORÂNEO DE LAVAL.

2500, avenue des Perron, Laval
514 735-2025
urgelbourgie.com/cimetiere-de-laval
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EDA, empresa filha da Autonomia
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte. Amor: Dê mais atenção à sua
família. Organize momentos de diálogo sincero e
fortaleça a comunicação e a união. Saúde: Vigie a
tensão arterial. Dinheiro: Elimine gastos supérfluos.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
TOURO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que
significa Viagem Inesperada. Amor: As relações
afetivas atravessam um período de estagnação.
Reflita sobre o que quer para si. Saúde: Faça caminhadas
e passeios ao ar livre. Dinheiro: Possibilidade de encontrar
um novo emprego, estão favorecidas as mudanças a este
nível. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
GÉMEOS: Carta Dominante: Ás de Copas,
que significa Principio do Amor, Grande Alegria.
Amor: As pessoas mais próximas podem estar a
necessitar de si. Procure encurtar as distâncias através
de um telefonema, uma videochamada, um e-mail. Saúde:
Pode ter problemas relacionados com varizes. Dinheiro:
Possibilidade de receber dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
CARANGUEJO: Carta Dominante: 5 de Copas,
que significa Derrota. Amor: Dinamize a sua
relação. Resolva mal-entendidos e não alimente
inseguranças.
Saúde: Em boa fase. Dinheiro: Pode conseguir uma
posição mais estável. Continue empenhado.
Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47
LEÃO: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa Vigilante e Atento. Amor: Esteja
mais atento ao que se passa à sua volta. Saúde:
Estável. Dinheiro: Melhore o relacionamento com os
colegas e conseguirá obter melhores resultados.
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47
VIRGEM: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Quebre a rotina, use a
criatividade para dinamizar a sua relação. Saúde:
Cuide mais da sua espiritualidade. A fé, seja no que for, vai
dar-lhe força para vencer os desafios.
Dinheiro: Não se esqueça das contas por pagar.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44
BALANÇA: Carta Dominante: 3 de Copas,
que significa Conclusão. Amor: Contacte com
familiares que já não vê há algum tempo. Encurte
as distâncias através do telefone ou por outros meios que
levem conforto a quem ama.
Saúde: Tendência para vista cansada. Consulte o
oftalmologista. Dinheiro: Tenha cautela e não comece
projetos antes de terminar o que está pendente.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 10 de Copas,
que significa Felicidade. Amor: Não perca o
contacto com as coisas mais simples da vida.
Cuide diariamente da sua relação.
Saúde: Cansaço e stress acumulado serão prejudiciais.
Aprenda a descansar mais.
Dinheiro: Situação equilibrada em termos profissionais e
financeiros. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39
SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que
significa Justiça. Amor: Não seja orgulhoso. Não se
deixe manipular pelos seus próprios pensamentos,
e dê o primeiro passo para uma reconciliação! Saúde:
Agasalhe-se bem. Dinheiro: Cuidado com os gastos
supérfluos. Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Força, que
significa Força, Domínio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A sua felicidade
só depende de si.
Saúde: Tenha mais cuidados com os ouvidos. Proteja-os.
Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que
significa Perda/ Falha. Amor: Momentos divertidos
em família.
Saúde: O seu sistema digestivo não anda muito bem,
cuidado com os excessos. Dinheiro: Não é um período
favorável a nível de despesas, procure evitá-las.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33
PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa
Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja honesto com
os outros e consigo mesmo.
Saúde: Tendência para dores de costas e problemas de
coluna. Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

N

o próximo dia 1 de janeiro
de 2022, perfaz precisamente 40 anos, em que se assinala o início da atividade da EDA,
com a integração patrimonial das diversas entidades
responsáveis pela exploração do sistema elétrico do
Arquipélago dos Açores, que passaram a constituir
a Empresa de Eletricidade dos Açores. Com efeito,
o Conselho do Governo Regional dos Açores, de 20
de junho de 1980, aprovara uma proposta de Américo Natalino de Viveiros, então Secretário Regional
do Comércio e Indústria, pela qual se materializou
a destemida decisão política de reorganizar o frágil
setor elétrico, dada a sua importância para o desenvolvimento da Região.
Tal matéria, foi levada à Assembleia Regional, onde
foram aprovadas a linhas de reordenamento do setor da energia dos Açores, pelo Decreto Regional nº
16/80/A, de 21 de agosto, dando poderes ao Governo
Regional para a constituição de uma empresa pública
regional, com a designação de Empresa de Eletricidade dos Açores E.P., com o objetivo concreto o estabelecimento e a exploração do serviço público de produção, transporte e distribuição de energia elétrica em
todas as ilhas.
A 18 de julho de 1981, todas as entidades no Arquipélago responsáveis pela produção, transporte e distribuição de energia elétrica aderiram à nova empresa
pública regional, à exceção dos Municípios da Praia
da Vitória, das Lajes e de Santa Cruz das Flores, bem
como o do Corvo, que alguns anos mais tarde acabaram por fazer parte da EDA, atendendo à precariedade
dos serviços prestados aos seus munícipes.
Assim, a 1 de outubro de 1981 a Empresa de Eletricidade dos Açores iniciou as ações de organização e
planeamento da atividade da empresa, bem como a
sistematização do processo de integração patrimonial
das entidades que em cada uma das ilhas tinham a responsabilidade de produção e distribuição de energia.
O Engº Deodato Magalhães, que era Diretor Regional
de Energia, um dos principais pilares da reorganização

do setor elétrico, presidiu ao Conselho de Gerência,
conjuntamente com o Engº Dinis Pimentel da Silva e
do Almirante Ernesto Allen.
Os graves problemas de abastecimento de energia
elétrica às diversas ilhas dos Açores, face às inúmeras dificuldades técnicas e financeiras sentidas pelas
entidades produtoras e distribuidoras, bem como a
insuficiência de produção para responder à crescente
necessidade de consumo era uma constante, que em
muitos casos se recorria a pequenas centrais comunitárias para iluminar as ruas, problemas que começaram, desde então, a ser ultrapassados.
Tratou-se de uma ingente tarefa dotar a nova empresa
de meios técnicos e humanos para suprir as falhas na
cobertura eficaz de distribuição de energia também às
ilhas de S. Miguel e Terceira, pelo que a criação da EDA
foi um feito de enorme alcance político e económico,
que merece estar associada à própria consolidação do
nosso sistema autonómico, trilhando ao longo destes
40 anos os caminhos de uma definitiva regularização
do setor. Os vultuosos investimentos que se seguiram,
mormente na energia geotérmica, constituíram um
salto qualitativo muito expressivo, vencendo-se, assim,
a aposta nas energias renováveis, em que a os caminhos da energia das ondas, da eólica e do reforço das
hídricas vieram dotar a EDA de um complexo sistema
que guindou a nova empresa para um novo capítulo
de modernização, correspondendo aos desafios do desenvolvimento económico que se registava nos Açores.
Não é fácil gerir 9 centros de produção de energia,
dispersos por cada uma das nossas ilhas, sem dimensão para se gerar economias de escala, ou mesmo rentabilizar uma produção em escala numa ilha, para levar para outra ilha e estas micro redes, cujos custos de
produção exigem uma equilibrada gestão, obrigam a
EDA a praticar tarifas devidamente reguladas, ao abrigo do princípio da convergência tarifária, sem nunca
descurar a qualidade do serviço prestado a que os açorianos têm direito.
O importante recurso geotérmico de S. Miguel e
Terceira assume um papel determinante na transição
energética, para além dos benefícios de índole ambiental e de uma poupança de combustível derivado do petróleo, e contribui para a estrutura de produção que
vem proporcionar uma autonomia energética que não
é de forma alguma despiciente, demonstra claramente
a importância da EDA e a necessidade de continuar a
investir nesta área, paralelamente com outras fontes de
energia renovável.
Os desafios do futuro para este setor e para a EDA
em particular são enormes e passam pela total adesão
às novas tecnologias, acompanhando a inovação que
o progresso vertiginoso no setor tem atingido, o que
estimula a Empresa de Eletricidade dos Açores, com os
seus recursos humanos altamente qualificados e face à
sua elevada capacidade técnica a continuar a modernizar-se e a pugnar por metas que contribuam para um
maior desenvolvimento da nossa Região. A visão dos
seus pioneiros revelou-se num êxito assinalável, que
importa, neste momento, relevar.

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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SEMPRE A SOMAR
HÉLIO BERNARDO LOPES
Jornalista em Portugal

A

ndando agora a levantar-me
pelo final da manhã, foi aí que
vim a conhecer a nova grande
operação judiciária contra a grande criminalidade organizada transnacional,
envolvendo, alegadamente, concidadãos militares, no ativo ou na reserva,
que haviam estado na República Centro-Africana, por onde desenvolveriam
tráficos com diamantes, ouro e drogas.
Portanto, vamos esperar para ver no
que vai ficar este novo caso.
Num ápice, deitei-me a rir, perante algum espanto de minha mulher, ainda
meio adormecida, de pronto dizendo:
mais uma, é sempre a somar!
A verdade é que este mais recente caso
não me causa um espanto mínimo, dado
que seria estranho que tal realidade não
estivesse presente nas rotas entre certos
Estados da nossa Comunidade Internacional. Numa rota com grande caudal
entre um Estado produtor de drogas e
outros mais vocacionados para as consumir, o expectável é que o tráfico de estupefacientes tenha lugar persistente.
E se, com frequência, se dão algumas
apreensões, é porque continuará a valer
a pena prosseguir tal tarefa nessas rotas.
O mesmo se passa com os diamantes: se
certo Estado é um grande diamantífero, é
certo que a saída clandestina de diaman-
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tes em bruto para outros Estados, mormente da União Europeia, é um acontecimento certo. E assim também com
o ouro. No meio de tudo isto, Portugal,
Estado situado no extremo ocidental da
Europa, com profundas ligações ao continente africano e sul-americano, grande
porta de entrada das rotas mais diversas
oriundas de África e do subcontinente
americano. Basta olhar uma representação da Terra num globo, como aqueles
a que nos acostumámos desde crianças.
Por fim, a imagem de Portugal no meio
destas realidades, mormente desta mais
recente. Também eu creio que essa imagem não sofrerá alteração, mas pelo facto
de se saber, no plano político internacional, que os portugueses, fruto da sua
pobreza e das suas ligações profundas
a África e à América Latina, há muito
mostram, precisamente, as caraterísticas
que agora voltaram a surgir na grande
comunicação social. Portugal, objetivamente, tem as suas caraterísticas muito
particulares, há muitos reconhecidas por
quase todos. Basta olhar o modo fugidio
dos nossos bispos católicos em face dos
seus homólogos franceses: uma comissão independente, em Portugal, seria um
perigo iminente para o apuramento das
realidades passadas. Assim, vai estudar-se um manual destinado a tratar, no futuro, o caso… E tal singularidade o que
faz é simples: come e cala. Em todo o
caso, temos a democracia...
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Mercearias

Renovações

JES RENOVATIONS

Restaurante

4 9
6

JOSÉ SILVA

ALGARVE

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

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

61 anos ao serviço
dos nossos leitores
e clientes

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

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

Notários

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

4
2
5
3

5

8
6

2

6
6
1
8

2
3
6
9

1

1

7
5
2
9

9
4 2

ANEDOTAS
EMPREGOS

Restaurante

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

Contabilista

SUDOKU

61 anos ao
serviço dos
nossos
leitores
e clientes

A mentira para dizer aos pais
- João: tenho uma boa noticia e outra má…
Primeiro a boa!!
- Passei a todas as cadeiras na universidade!!
Parabéns, filho, qual é a má?
– Era Mentira
– Noticia de ultima hora: Paulo Portas têm um filho com
Soraia Chaves.
Nome do filho?
– Portas Chaves
Que nome se dá a uma ferramente perdida?
Foice
- Dizem que todos têm um lado bonito?
Então tu deves ser um circulo.
Qual é primeira coisa que tu fazes ao acordar?
Abrires os olhos
Filho pergunta ao pai, como é ter um filho tão bonito?
A resposta é, pergunta ao teu avó filho!

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Padaria

Salsichas frescas com couve lombarda

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 couve lombarda média;
6 salsichas frescas; 2 c.
de sobremesa azeite; 80
g tiras de bacon; 1 cebola
6 dentes de alho; 1 talo
de aipo; 2 cenouras; 2
tomate de rama médio;
1 folha de louro; 1 c. de
chá + 1 c. de sobremesa
sal; qb pimenta de moinho; 3 c. de sopa polpa
de tomate; qb tomilho;
250 g arroz basmati Pingo Doce; QB cebolinho
fresco.

PREPARAÇÃO:
1- Separe as folhas de couve, lave-as e apare os talos. Escolha as doze folhas maiores e
sem rasgos, e escalde-as em água a ferver durante cerca de 6 minutos. Corte as restantes
em juliana e reserve. 2-Torça as salsichas frescas ao meio e corte-as de modo a obter
doze salsichas. 3- Aloure-as de todos os lados numa frigideira funda com o azeite, durante
cerca de 10 minutos. Retire-as para um prato e deite na frigideira o bacon. Junte a cebola
e os dentes de alho, finamente picados, e o talo de aipo cortado em lâminas finas. Deixe
cozinhar, sobre lume moderado, até a cebola estar translúcida. 4- Pele as cenouras, corte-as em cubos e acrescente à frigideira. Adicione o tomate, limpo de sementes e picado em
pedaços pequenos, o louro, uma colher de chá de sal e pimenta. Tape e deixe cozinhar
sobre lume brando. 5- Entretanto, enrole cada salsicha numa folha de couve e prenda com
um palito. 6- Adicione a polpa de tomate à frigideira e misture bem. Introduza no cozinhado
os rolos de salsicha e a juliana de couve. Junte dois a três pés de tomilho e cozinhe com
a frigideira tapada, sobre lume moderado a brando, durante cerca de 30 minutos ou até a
couve estar tenra. 7- Ao mesmo tempo prepare o arroz basmati em água a ferver (abundante,) temperada com o restante sal, durante 12 minutos. 8- Sirva as salsichas com o arroz
salpicado com cebolinho picado.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS
EMPREGOS

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

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

TEL.:514-362-1300

Precisa-se de pessoas para trabalhar numa
fábrica de roupas na Côte-de-Liesse 39 horas por
semana. Para mais informações Ligue para
Lucy 514-277-4761 ext:2115 ou envie um e-mail:
lucy@masterkid.com

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.

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

ENCONTROS

Procuro senhora com mais ou menos 60
anos para fazer uma vida junta. Tenho
casa toda mobilada para vida garantida.
450-669-4885

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

Eduino
Martins

Pedro
Alves

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

MEMORANDUM
6º ANO DE SAUDADE

ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
Recordando com profunda
saudade, a Sra. Rosa Cardoso de Oliveira pelas pessoas amigas e familiares na
liturgia do 6º ano em sufrágio pela sua alma.
Uma missa será celebrada
quarta-feira, dia 10 de novembro de 2021, às 18h30,
na Igreja Santa Cruz situada no 60 Rachel oeste em
Montreal.
Agradecemos antecipadamente todas as pessoas que se dignarem assistir a este
ato religioso.
Marido e filhos

Covid-19: Casos ultrapassam a
marca dos 250 milhões no mundo

A

região mais afetada foi a Europa, contabilizando 76 milhões de infeções com covid-19
desde o momento em que o novo coronavírus foi detetado na China, no final de dezembro de
2019, pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
O continente europeu é seguido pela Ásia (56.201.653
casos), Estados Unidos e Canadá (48.290.522 casos) e
América Latina e Caraíbas (46.107.131 casos).

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

Precisa-se de uma senhora para tomar
contar da minha mãe que vive em Laval. De
segunda até sexta das 7 às 14h, uma média
de 6h à 8h por dia. Se é possível ter
experiência como "préposé au bénéficière".
514-972-2517

UMA ESCOLHA CERTA

Os números são baseados em relatórios diários das
autoridades de saúde de cada país.
Um volume significativo de casos menos graves ou
assintomáticos permanece sem ser detetado, apesar da
ANEDOTAS DO DIA

intensificação do rastreamento em muitos países desde o início da pandemia. Além disso, as políticas de
testagem variam de país para país. O número de novos
casos em todo mundo tem aumentado lentamente nas
últimas duas semanas. Quase 449 mil novos contágios
diários foram registados nos últimos sete dias, contra
os pouco mais de 400 mil assinalados em meados de
outubro. Dos novos casos registados atualmente em
todo o mundo, mais de 60% são na Europa, que
contabilizou uma média de 279 mil diários nos
últimos sete dias.
A covid-19 provocou pelo menos 5.047.055
mortes em todo o mundo, entre mais de 249,76
milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais
recente balanço da agência France-Presse.
Em Portugal, desde março de 2020, morreram
18.209 pessoas e foram contabilizados 1.098.125
casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.
A doença respiratória é provocada pelo coronavírus
SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes
identificadas em vários países.

CRÓNICA
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Imagens podem ter revelado
próximo topo de gama da Samsung

U

m conjunto de imagens partilhado pelo site
FrontPageTech parece ter revelado o design
do Galaxy S22 Ultra, indicando ainda que o telemóvel poderá ter
um orifício com a caneta S Pen.
Além deste detalhe, as imagens mostram ainda que o próximo topo de gama
da Samsung incluirá uma câmara com
quatro sensores - um sensor principal de

108MP, uma lente ultra angular de 12MP, um sensor
telefoto e dois sensores telefoto com 10MP.
Mais ainda, a publicação adianta que o
Samsung Galaxy S22 Ultra começará a
ser vendido no dia 18 de fevereiro, com
o período de pré-compra a iniciar-se no
dia 8 de fevereiro. Pode ver ao lado a
imagem do Galaxy S22 Ultra.

LAZER

Nintendo confirma que está
a desenvolver sucessora
da Switch
Nintendo adiantou na mais recente apre-

A

sentação dos seus resultados financeiros
que se encontra a desenvolver uma consola
sucessor da Switch.

Denunciante do Facebook elogia
proposta de lei para serviços digitais

D

irigindo-se ao Parlamento Europeu, em
Bruxelas, Frances Haugen reiterou as críticas à Facebook, considerando que "as escolhas feitas pela liderança" da empresa "constituem
um grande problema para as crianças, para a segurança pública e para a democracia", defendeu que é
altura de as "democracias entrarem em ação e adotar
novas leis", e considerou que a Lei dos
Serviços Digitais atualmente a ser apreciada pela assembleia europeia pode ter
o dom de elevar os padrões a nível internacional, incluindo nos Estados Unidos.
"Estou grata por a UE estar a levar isto
muito a sério. A Lei dos Serviços Digitais,
que está agora em apreciação neste parlamento, tem o
potencial de elevar os padrões globais e inspirar outros países, incluindo o meu próprio, a adotar novas
regras que preservem as nossas democracias", afirmou

a norte-americana, sublinhando que a proposta de lei
tem o grande mérito de não "tentar apagar o problema com regulação de conteúdos", mas antes enfrentar
os "riscos sistémicos do atual modelo de negócio" das
grandes empresas tecnológicas. Haugen alertou, todavia, que "a lei tem de ser forte e a sua implementação
firme", caso contrário perder-se-á "esta oportunidade
única numa geração de alinhar o futuro da
tecnologia e a democracia".
"Caros membros do Parlamento, há muito em jogo aqui, e vocês têm uma oportunidade única numa geração de criar novas
regras para o nosso mundo online. É possível termos redes sociais mais seguras",
concluiu, advertindo que plataformas como o Facebook escolhem "o lucro sobre a segurança das pessoas
todos os dias, e isto continuará se não houver novas
leis".

Apesar de não fornecer qualquer detalhes sobre a
plataforma, a Nintendo nova que o seu “próximo
sistema de jogos” será lançado em “20XX”, o que significa que teremos novidades até 2099.
Como nota o The Verge, é (altamente) improvável
que tenhamos de esperar até ao final deste século
por uma nova consola da Nintendo, uma vez que a
empresa notou que a Switch se encontra “a meio do
seu ciclo de vida”.
Tendo em conta que a Switch foi lançada em 2017,
é possível que tenhamos direito a uma nova consola da Nintendo em 2025.

DESPORTO
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F1: Max Verstappen foi
Impecável e Vence no Mexico
HÉLDER DIAS

heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo | AVP-F1
P
1-Atlético Mineiro
65
2-Palmeiras
55
3-Flamengo
53
4-Red Bull Bragantino 49
5-Fortaleza
48
6-Corinthians
47
7-Internacional
44
8-Fluminense
42
9-Cuiabá
39
10-Ceará
39
11-Athletico Paranaense 38
12-América Mineiro
38
13-Atlético Goianiense 37
14-São Paulo
37
15-Bahia
36
16-Santos
35
17-Sport
30
18-Juventude
30
19-Grêmio
26
20-Chapecoense
14

FASE DE
GRUPOS

J
30
30
28
31
30
30
30
30
31
30
30
30
29
30
30
30
31
29
29
30

V
20
17
16
12
14
12
11
11
8
8
11
9
9
8
9
8
7
6
7
1

E
5
4
5
13
6
11
11
9
15
15
5
11
10
13
9
11
9
12
5
11

D
5
9
7
6
10
7
8
10
8
7
14
10
10
9
12
11
15
11
17
18

GM

GS

47
47
52
47
39
32
38
29
28
28
36
29
24
23
33
26
17
27
25
24

22
35
26
35
33
26
31
31
29
30
39
31
28
28
39
36
28
36
38
50

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

P
9
8
4
1
P
12
5
4
1

J
4
4
4
4
J
4
4
4
4

V
3
2
1
0
V
4
1
1
0

E
0
2
1
1
E
0
2
1
1

D
1
0
2
3
D
0
1
2
3

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

P
12
6
6
0

J
4
4
4
4

V
4
2
2
0

E
0
0
0
0

D
0
2
2
4

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

P
9
7
6
1
P
12
6
4
1

J
4
4
4
4
J
4
4
4
4

V
3
2
2
0
V
4
2
1
0

E
0
1
0
1
E
0
0
1
1

D
1
1
2
3
D
0
2
2
3

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

P
7
7
5
3
P
7
5
5
3
P
12
9
3
0

J
4
4
4
4
J
4
4
4
4
J
4
4
4
4

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

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

D
1
1
1
3
D
1
1
1
1
D
0
1
3
4

2021/11/24 LIVERPOOL 15:00 FC PORTO

2021/11/24 SPORTING 15:00 BORUSSIA DORTMUND

2021/11/23 BARCELONA 15:00 BENFICA

EUROPA LEAGUE GRUPO F
1-SC Braga
9
4
3
0
1
2-Crvena zvezda
7
4
2
1
1
3-Midtjylland
5
4
1
2
1
4-Ludogorets Razgrad
1
4
0
1
3
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 4-2 Ludogorets Razgrad
2021/11/25
Midtjylland 12:45 SC Braga
2021/12/09
SC Braga 15:00 Crvena zvezda

E

... VIVA MEXICO como diz
a canção... foi assim que com
muita música, mariachis e tequila que o Autódromo Hermanos Rodriguez viveu
este fim-de-semana o seu GRANDE PRÉMIO DA
FÓRMULA 1 o décimo oitavo desta época 2021.
Um lindissimo circuito com 17 curvas, 4,304 Km a
volta e a mais de 2000 mil metros de altitude. Evidentemente que não faltou o ambiente de festa pois o filho
da casa Sergio Pérez, piloto da Red Bull estava de volta
a cidade de México City, embora tivesse nascido a cerca de 500 Km em Guadalajara, mas é efetivamente o
ídolo de milhares de mexicanos (e eu que o diga). O
porquê da apelação do circuito Hermanos Rodrigues é
uma homenagem aos dois irmãos Ricardo e Pedro Rodrigues o primeiro morto em 1962 e o segundo nove
anos depois, mas ambos em competições automobilísticas.

Domingo as vermelhas deram lugar as verdes e logo
na curva 1ª, Mick Schumacher, Haas e Tsunoda Alpha
Tauri ficam fora da corrida, Valteri Bottas que viu Daniel Ricardo, McLaren bateu nas traseiras do seu Mercedes sendo obrigados a ir as boxes Ricciardo, mudar o
nariz do seu monolugar e Botas a trocaro s pneus para
duros, na esperança de poder remontar no pelotão.
Carro de segurança em pista e já lá foram quatro voltas. Recomeço da corrida e Verstappen da Red Bull é o
novo líder na corrida, seguido de Hamilton e Perez .28
volta e a luta entre Bottas e Ricciardo para a 11 e 12 posições foi fabulosa não conseguindo passar o piloto da
McLaren. 30ª volta Hamilton entra aos pits e regressa

na quinta posição atrás de Charles Leclerc da Ferrari
.40 volta Sergio Pérez, Red Bull muda de pneus e vem
nas traseiras de Hamilton enquanto Bottas com um
horrível pits Stop este na ordem dos 11,7seg regressa
a pista na décima quinta posição .48 volta Verstappen
preocupado com o pneu dianteiro esquerdo recebe
comunicação do seu engenheiro Jean Pierre que tudo
está normal e Checo aproxima-se de Hamilton com a
volta mais rápida da corrida 119525 seg .60 volta Perez a 1,168seg de Hamilton ,mas não o suficiente para
passar o britanico. 71ª volta vitoria de Max Verstappen
,Red Bull a sua 19 em carreira e a terceira vez na cidade do México a nona esta época .Max tem agora 19
pontos de vantagem no Mundial de Pilotos. Lewis Hamilton, Mercedes, segundo e Sergio Perez, Red Bull a
formarem este bonito podio. A volta mais rapida pertenceu a Valteri Bottas 1 17 774 seg e o piloto do dia
Sergio Perez. No final da corrida Max Verstappen feliz
disse "contente com a vitória, mas ainda a muito caminho pela frente e continuando a falar sobre a largada
disse eu, soube perfeitamente aonde travar na primeira curva", Lewis Hamilton, não focou o piloto mas
disse: "aquele carro foi nitidamente superior este fim
de semana, dei tudo quanto pode para manter Sergio
atrás de mim" e por último o filho da casa que estava
radiante e feliz acabou por dizer "é um dia inacreditável, não tinha qualquer hipótese e oportunidade de o
ultrapassar, dei tudo por este publico verdadeiramente, maravilhoso e fantástico", disse Checo Perez.
No final da corrida Daniel Ricciardo da McLaren
foi pedir as suas desculpas a Valteri Bottas ,Mercedes
pelo acidente. Lance Stroll, Aston Martin que largou
do fundo da greilha terminou em 14 em contrapartida o seu companheiro Sebastian Vettel, com o 7º lugar
oferece mais seis pontos a equipa. Próximo encontro
no Grande Prémio do Brasil é já no próximo domingo
14. Esteja connosco, a F1 em lingua portuguesa, no seu
jornal A Voz de Portugal.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1- Max Verstappen-Red Bull
2- Lewis Hamilton-Mercedes
3- Sergio Perez -Red Bull
4- Pierre Gasly -Alpha Tauri
5- Charles Leclerc-Ferrari

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
ESPANHA

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

P
28
27
27
23
21
20
19
18
17
17
17
15
15
13
12
12
11
11
6
6

J
13
12
12
12
13
13
13
12
12
13
13
12
13
12
13
13
12
13
13
13

INGLATERRA

PREMIER
LEAGUE

P
1-Chelsea
26
2-Manchester City 23
3-West Ham
23
4-Liverpool
22
5-Arsenal
20
6-Manchester United 17
7-B&H Albion
17
8-Wolverhampton 16
9-Tottenham
16
10-Crystal Palace 15
11-Everton
15
12-Leicester City 15
13-Southampton 14
14-Brentford
12
15-Leeds United 11
16-Aston Villa
10
17-Watford
10
18-Burnley
8
19-Newcastle
5
20-Norwich City 5

FRANÇA

ITÁLIA

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

P
1-Napoli
32
2-Milan
32
3-Internazionale 25
4-Atalanta
22
5-Lazio
21
6-Roma
19
7-Juventus
18
8-Bologna
18
9-Fiorentina
18
10-Hellas Verona 16
11-Empoli
16
12-Torino
14
13-Udinese
14
14-Sassuolo
14
15-Venezia
12
16-Spezia
11
17-Genoa
9
18-Sampdoria 9
19-Salernitana 7
20-Cagliari
6

MLS

LIGUE 1

SERIE A
J
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

P
34
24
23
23
22
19
19
18
18
18
18
16
15
13
13
12
12
12
9
8

1ªLIGA
J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

GRUPO EAST

P J

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

73
54
54
51
51
51
48
47
47
46
41
34
28
20

GRUPO WEST

P J

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

61
60
58
55
51
49
49
45
45
41
33
31
30

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

DESPORTO

LA VOIX DU PORTUGAL | MARDI LE 9 NOVEMBRE, 2021 | 15

NES e a saída do Tottenham: «Há umas
semanas fui eleito o treinador do mês...»

N

uno Espírito Santo dirigiu-se pela primeira
vez aos adeptos do Tottenham desde que foi
despedido do comando técnico dos londrinos. Através de uma mensagem nas redes sociais, o

treinador português assumiu que «nada como correu como planeado» e lembrou que saiu pouco tempo depois de ter sido distinguido com o prémio de
técnico do mês de agosto da Premier League.
«Uau, as últimas semanas foram, no mínimo, agitadas. O futebol é o desporto mais implacável. Ainda há
umas semanas, recebi o prémio de treinador do mês
e agora fui despedido. Esta é a vida, sigo em frente à
procura do meu próximo desafio. Quero agradecer
aos adeptos dos spurs. Quando entrei para este grande
clube tive a visão de conquistar títulos, mas nada saiu
como planeado. Vou manter-vos informados. Mais
uma vez, obrigado pelo vosso apoio constante», escreveu.
Nuno Espírito Santo não resistiu a um ciclo de maus
resultados e foi despedido, dando o seu lugar ao italiano Antonio Conte.

«O jogo evoluiu e Mourinho não
mudou nem um pouco»

G

len Johnson, antigo internacional inglês que
foi treinador por José Mourinho durante a
primeira passagem do técnico português
pelo Chelsea há década e meia, explicou por que razão Mourinho não tem tido o mesmo sucesso nos
últimos anos.
«Penso que o jogo evoluiu e ele não mudou nem um
pouco», disse em declarações ao Mirror Sport.
«Quando ele apareceu pela primeira vez, ele era como
um diamante em bruto e ninguém tinha tinha visto alguém com uma personalidade daquelas. Ninguém que
eu conhecia tinha sido treinado por um treinador assim, pelo temperamento explosivo e pelas palestras e
pelas táticas, que eram incríveis», acrescentou.
Glen Johnson referiu-se a Mourinho como uma lu-

D

11ª JORNADA

05/11 Gil Vicente 1-1 FC Arouca
Boavista 2-5 FC Famalicão
06/11 FC Vizela 1-1 Estoril Praia
Portimonense 2-0 Belenenses
V. Guimarães 2-1 Moreirense
07/11 CD Tondela 4-2 Marítimo
Santa Clara 0-3 FC Porto
P. Ferreira 0-2 Sporting
Benfica 6-1 SC Braga

PTS

fada de ar fresco no futebol quando surgiu, mas que
outros treinadores mais jovens aprenderam com ele e
podem estar agora em vantagem face ao português.

Benfica: João Mário sofreu
contusão e Rafa tem lesão muscular

epois de Darwin e de Lucas Veríssimo, o
Benfica informou que João Mário e Rafa
também saíram lesionados da receção ao
Sp. Braga.
Segundo esclarecem as águias, o médio
sofreu um contusão lombar à direita enquanto o extremo tem uma lesão muscular na coxa direita. Recorde-se que
após o encontro diante dos bracarenses,
Jorge Jesus revelou que havia quatro fu-

PTS J

1-FC Porto
29
2-Sporting
29
3-Benfica
28
4-Estoril Praia
20
5-SC Braga
19
6-Portimonense
17
7-V. Guimarães
16
8-Gil Vicente
13
9-CD Tondela
12
10-Boavista
11
11-Paços de Ferreira 11
12-FC Arouca
10
13-FC Vizela
10
14-FC Famalicão
10
15-Moreirense
8
16-Belenenses SAD 8
17-Marítimo
  7
18-Santa Clara
  6

tebolistas lesionados, informação que foi esta segunda-feira explicada pelo clube da Luz.
João Mário e Rafa faziam parte das escolhas de Fernando Santos para os jogos contra a Sérvia e a República da Irlanda, a contar para o apuramento para o Mundial 2022, mas
foram dispensados dos trabalhos da
seleção nacional à semelhança do
que aconteceu com Darwin e Veríssimo.

A camisola que assinala o
centenário da Seleção Nacional

A

poucos dias do centenário do primeiro jogo
oficial da Seleção Nacional, a Federação Portuguesa de Futebol decidiu lançar uma camisola especial para assinalar a data.
Trata-se de uma réplica do equipamento utilizado
pela equipa das quinas no primeiro jogo oficial, disputado frente à Espanha, a 18 de dezembro de 1921, em
Madrid (derrota por 3-1).
Esta é uma edição limitada a 500 unidades.

1-Benfica B
23
2-Feirense
22
3-Casa Pia
21
4-Rio Ave
21
5-CD Mafra
16
6-FC Penafiel
16
7-Est. Amadora
16
8-Nacional
16
9-Académico de Viseu16
10-Leixões
15
11-GD Chaves
14
12-FC Porto B
12
13-SC Covilhã
12
14-Trofense
11
15-Vilafranquense 10
16-Farense
  7
17-Varzim
  7
18-Académica OAF   2

11ª JORNADA

05/11 Vilafranquense 2-2 E. Amadora
06/11 Trofense 0-1 Rio Ave
Casa Pia 2-0 Académica
07/11 FC Penafiel 1-1 Leixões
Benfica B 1-3 CD Mafra
FC Porto B 2-2 Varzim
SC Covilhã 0-0 Farense
08/11 Nacional 1-1 GD Chaves
A. Viseu 0-2 Feirense
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12ª JORNADA

26/11 Moreirense 15:15 Gil Vicente
27/11 Famalicão 10:30 Portimonense
FC Arouca 13:00 Boavista
Belenenses 15:30 Benfica
28/11 Marítimo 10:30 P. Ferreira
Sporting 13:00 CD Tondela
FC Porto 15:30 V. Guimarães
29/11 E. Praia 15:15 Santa Clara
30/11 SC Braga 15:15 FC Vizela

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
11
10
11
10
11
10

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

E

D

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

2
3
2
2
3
3
3
3
5
4
3
2
3
3
5
3
6
8

GM GS
23
17
18
22
14
11
17
16
14
16
17
13
  8
  8
12
11
11
  8

12ª JORNADA

13
9
  8
14
11
11
16
14
19
15
15
14
14
  9
18
16
19
21

26/11 Farense 13:00 Casa Pia
27/11 GD Chaves 6:00 CD Mafra
Varzim 9:00 FC Penafiel
A. Viseu 10:30 Vilafranquense
28/11 Feirense 6:00 FC Porto B
Rio Ave 9:00 Nacional
Leixões 10:30 Trofense
Académica 14:30 Covilhã
29/11 E. Amadora 13:00 Benfica B

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.B Sporting 2-1 FC Famalicão
Grp.D Santa Clara 3-1 FC Porto
27/10 Grp.A V. Guimarães 3-3 Benfica
28/10 Grp.C SC Braga 0-0 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
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