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FOTO DA SEMANA

PENSAMENTO DA SEMANA

FESTA BRANCA NA MISSÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE LAVAL 
Sábado 19 de novembro às 18h30, a festa será animada pelo Duo de Tony Câmara, Mike 
Silva, Jaime Machado de Elite Sounds DJ vindos de Toronto. Guida de Freitas: 514-833-
6558 ou Graça Azeredo: 514-449-8854 ou Dauno Ferreira: 514-825-6504.
JANTAR DE SÃO MARTINHO NO CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
Sábado 12 de novembro às 19h30, organiza-se a festa tradicional de São Martinho. 
Ementa: entrada Bacalhau à Brás; sopa Caldo Verde; Prato principal Bife da vazia com 
batatinhas "à Padeiro" e Sobremesa. Reserva o seu lugar: 514-844-1406

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DOS AMIGOS DE RABO DE PEIXE
Sábado 12 de novembro às 18h. A festa será animada por Arlindo Andrade, David deMe-
lo e DJ Jeff Gouveia. Buffet Mariana 4397 rua Denis Papin em St-Leonard, Qc, H1R 3J8. 
Reserva o seu lugar: Diane Borges: 514-570-1081 ou António Calisto: 514-777-1551.

SÃO MARTINHO GFEP MONTREAL | LEMBRANÇAS DO RIBATEJO
Sábado 19 de novembro às 18h30. O Grupo Folclórico e Etnográfico Português de Mon-
treal | Lembranças do Ribatejo organiza a sua festa tradicional de São Martinho. A festa 
será animada pelo conjunto Contacto. Podem reservar o seu lugar: 514-743-7355.
JANTAR DE SÃO MARTINHO NO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MTL
Sábado 12 de novembro às 19h, o Clube Oriental Português de Montreal organiza a festa 
tradicional de São Martinho. A festa será abrilhantada pelo Júlio Lourenço. 
Reserva o seu lugar: 514-342-4373

Escrituras e Divórcios 
On Line em Todo O País

Celebrar a escritura de um 
imóvel, escritura de habili-
tação de herdeiros e assinar 

um divórcio por mútuo consentimento, passaram a 
ser alguns dos atos autênticos possíveis através de 
videoconferência, a partir da nova Plataforma de 
Atendimento à Distância.

A medida entrou em vigor no final no mês de Outu-
bro p.p., que permite a partir de agora formalizar atos 
autênticos à distância, por videoconferência, através 
da Plataforma de Atendimento à Distância, integrada 
na Plataforma Digital da Justiça. 

A nova modalidade possibilita a realização de escri-
turas, procedimentos especiais de transmissão, onera-
ção e registo de imóveis (Casa Pronta), divórcios por 
mútuo consentimento, separação de pessoas e bens 
por mútuo consentimento, habilitações de herdeiros 
com e sem registos e reconhecimentos presenciais, 
entre outros atos, sem qualquer necessidade de des-
locação.

Os cidadãos interessados podem requerer o novo 
serviço mediante agendamento, a partir do Portal da 
Justiça, ou recorrendo a um profissional habilitado, 
designadamente conservadores e oficiais de registo, 
advogados, notários, solicitadores e agentes consula-
res, consoante os atos em causa.

Após o agendamento e envio das notificações eletró-
nicas aos participantes, que confirmam a realização 
do serviço, os cidadãos terão de se autenticar na pla-
taforma, utilizando o Cartão de Cidadão ou a Chave 
Móvel Digital (CMD).

Nos atos que exijam assinatura, também será neces-
sário ter a assinatura digital ativa (através do cartão 
de cidadão, chave móvel digital ou certificado quali-
ficado), assim como, ter acesso a um computador ou 
dispositivo com ligação à internet, microfone, som e 
câmara.

Na área reservada do cidadão, o utilizador pode con-
sultar a listagem de atos em que está envolvido (agen-
dados e realizados); consultar os detalhes dos atos em 
que está envolvido e a listagem das sessões agendadas 
ou realizadas; aceder à página da sessão de videocon-
ferência; manifestar o consentimento e vontade; ace-
der e submeter documentos e comprovativos de pa-
gamento; assinar digitalmente documentos durante a 
sessão de videoconferência.

Os profissionais, quer sejam participantes ou titula-
dores, autenticam-se com os certificados das ordens 
profissionais ou, no caso dos conservadores ou oficiais 
de justiça, com a autenticação do Ministério da Justiça. 

Os interessados podem requerer o serviço em todo 
o território nacional, no entanto, para já apenas esta-
rá disponível nas conservatórias de Anadia, Coimbra, 
Guarda, Monção e do Registo Nacional de Pessoas 
Coletivas em Lisboa, uma vez que se aguarda a adesão 
dos utentes para alargar o serviço a mais balcões de 
atendimento até se tornar num serviço generalizado 
a todo país. 

A medida agora em vigor, permite responder ao pe-
dido de cidadãos que residam em pontos do país onde 
não existam conservadores, para a realização por 
exemplo de divórcio por mútuo consentimento, que 
até agora o Estado tinha de custear a despesa de des-
locação do conservador para a prática desses atos, po-
dendo assim afetar-se conservadores a serviços onde 
eles não existam, sem ter o Estado de suportar mais 
custos.

Entre portas harmoniza-se cada vez mais a prestação 
de serviços a todos aqueles que até agora se encontra-
vam impedidos de ter acesso à prestação desse tipo de 
serviço devido à descontinuidade geográfica que nos 
caracteriza. Já para os residentes no estrangeiro o aces-
so a este tipo serviço passa pela deslocação do utente 
à área consular mais próxima, de molde a conectar-se 
a partir daí com os serviços agora disponibilizados. A 
medida ora em vigor compreende uma fase experi-
mental que perdurará até abril de 2023.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A dificuldade em aceitar a progressão

Recentemente nesta coluna te-
nho abordado a questão da 
dificuldade em o ser humano 

aceitar a realidade na crua verdade 
com que nos apresenta a falência dos 

nossos conceitos, isto é, a realidade choca-se com as 
nossas ideias demonstrando a falência destas. 

Com pouca dificuldade, observando os noticiários, 
verificamos que a atualidade está cheia de exemplos 
dessa natureza: guerra na Ucrânia, situação climática, 
a covid-19, a fratura dos eleitorados um pouco por 
todo o mundo, a ortodoxia cega que regressa em todos 
os setores da sociedade, etc. Mesmo no canto lusitano 
à beira mar plantado assistimos a inúmeros exemplos 
de cegueira face à realidade, cegueira essa que impede 
a progressão da sociedade. 

O aparecimento de um partido como o Chega é um 
exemplo; mas no campo oposto, numa realidade mais 
semelhante do que pode parecer à primeira vista, te-
mos a mudança de líder do partido comunista portu-
guês. 

Jerónimo de Sousa deixa o leme do PCP, passando 
as rédeas a um desconhecido da sociedade, Paulo Rai-
mundo. 

O facto de ser um desconhecido não impede a sua 
participação política seja ela qual for; o que é desco-
nhecido é o processo que levou à sua seleção. A res-
posta é sempre a mesma: o comité central decidiu! 

Pergunto já de imediato: não fere a sensibilidade de-
mocrática a forma de seleção de um líder, forma essa 

que podemos caracterizar no mínimo de obscura? 
Não fere a sensibilidade democrática que um grupo 

restrito de pessoas, num processo sem qualquer trans-
parência, escolha líderes de um partido ou movimento 
político? 

Pergunto também: em plena democracia, como po-
deremos esperar que o PCP seja democrático se inter-
namente é tudo menos democrático e transparente? 

Sabemos do papel do PCP no derrube do regime sa-
lazarista, mas não nos podemos iludir: o atual regime 
democrático nunca satisfez nem satisfaz ao PCP. 

Esperava-se que ao fim de meio século houvesse ao 
menos uma evolução, que implicaria uma tomada de 
consciência, uma auto-análise e uma restruturação de 
conceitos face à falência dos conceitos originais como 
se viu em todos os países que adotaram essa ideologia. 

A adoção de um novo líder de uma geração mais re-
cente pós revolução indiciará este processo? 

Não creio, por alguma declarações de alguns mem-
bros do PCP. Fala-se muito em “estabelecer pontes” 
mas absolutamente nada em reavaliar o partido face à 
realidade da sociedade. 

“Estabelecer pontes” significa estar aberto a pôr um 
pé no governo da mesma forma que apoiou a subida 
de António Costa do PS ao poder, com a estagnação 
que temos visto em Portugal face a outros países. Ao 
fim de sete anos com um primeiro ministro simpáti-
co ao PCP, Portugal nada evoluiu e perdeu anos numa 
ilusória austeridade disfarçada por migalhas ofereci-
das aos grupos de interesse que gravitam em torno da 

governação, migalhas essas que hipotecam as gerações 
futuras sobre a forma de dívida. A única coisa conse-
guida, para desolação portuguesa, foi o aparecimento 
do Chega. É curioso que outra referência seja o “com-
bate ao Chega”... será que é porque o PCP perde elei-
torado diretamente para o Chega, como já ficou de-
monstrado por diversos estudos de opinião eleitoral? 
É curioso que pouco ou nada de discute nos media 
sobre este fenómeno. 

Podemos assim esperar alguma progressão? Não, 
infelizmente. Sou de opinião que a diversificação de 
opiniões enriquece um grupo, seja ele uma empresa, 
uma associação ou uma sociedade em geral. 

No caso do PCP vemos uma cara nova mas de olhos 
postos no passado, ou seja, de costas voltadas para o 
futuro. 

Poderá haver alguma roupagem nova, na forma e na 
energia empregues, mas o recalcitrante apego ideoló-
gico, fechado entre portas renunciando a ver a realida-
de, quanto mais a aceitá-la, impedirá qualquer acrés-
cimo que permita o aparecimento de ideias e soluções 
inovadoras para o melhor, ou seja, a progressão de que 
Portugal tão necessitado é mas cujos seus líderes, e 
também a população pois esta tem quota parte de res-
ponsabilidade pela suscetibilidade e escolhas que faz, 
se mostram incapazes de corresponder.
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JOÃO ARRUDA
colaborador do jornal
e fotógrafo A Voz de Portugal

Halloween com o Rancho Estrelas Atlântico

Um dos mais lindos 
momentos do ano é o 
Halloween porque po-

demos recriar-nos num dia. 
Que seja uma bruxa, um Zorro, um monstro feia 
com cheia de sangue ou um lindo vampiro, tudo é 
possível nesta noite. 

O Rancho Estrelas do Atlântico neste últimos anos 
veio sempre nos encantar nesta noite,... uma noite que 
é dedicado aos membros deste Rancho para angariar 

ulguns fundos para continuar a prosperar nas suas ati-
vidades culturais.

Neste evento há sempre uma apresentação dos jovens  
com uma dança. 

Este ano foi uma dança monstruosa da Covid-19, Vi 
e adorei a coreografia e apresentação que foi sensacio-
nal, e acho que eles deveriam fazer mais espetáculos 
assim,... não sobre o tema Halloween, mas sim,... so-
bre outros assunto tal como natal, páscoa, noite de São 
Martinho.

Houve muitos mascarados e a competição foi bas-
tante animado com muitas risadas. Quero dar os pa-
rabéns aos organizadores, a noite foi muito divertida e 
bastante apreciado.
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Merci, Dominique

Dominique Anglade anunciou 
segunda-feira de manhã que 
deixa a liderança do Partido 

Liberal de Quebec (PLQ).
Ela também deixará as suas funções 

como deputada no 1º de dezembro. Ela 
tinha sido membro do Parlamento para 
Saint-Henri-Sainte-Anne há 7 anos.

Durante uma apresentação para a im-
prensa realizada num hotel localizado 

na sua circunscrição, em Montreal, a 
Sra. Anglade confirmou o que a maioria 
dos observadores políticos vinha pre-
vendo há algum tempo.

Ela disse que tomou essa decisão para 
o bem do partido e dos quebequenses.

Da minha parte admirei esta senhora 
que trabalhou muito forte numa recons-
trução do seu partido em pouco tempo, 

e foi bastante difícil. Alguns dos pilares 
do partido fugiram a 300Km/h e o resto 
eram todos jovens e pessoas com for-
tes ideologias.  Numa conversa que tive 

com ela no restaurante Estrela do Ocea-
no, perguntei se ela vai conseguir. E, a 
sua resposta foi que ela vai tentar o mais 
possível para ganhar.

É claro,...
Com a Covid-19, e o parlamento en-

cerrado durante vários meses, devemos 
compreender que ela teve muitas difi-
culdades em apresentar a sua equipa 
com cheia de ideias e forças para chegar 
a ganhar mas fez o que muitos decidi-
ram de fugir. Ela atacou e contra-atacou 
o governo, fazendo muito com pouco 
tempo previsto para ela.
« Lors de la dernière élections, nous 

avons eu un véritable vent de face. Depuis 
le 3 octobre, j’ai pris la pleine mesure des 
résultats. Comme plusieurs, j’ai été déçue. 

J’ai alors entamé une réflexion personnel-
le, normale dans le contexte. […] Le PLQ 
doit opérer un renouvellement de son 
offre politique et sa façon de faire de la po-
litique. On n’a pas le luxe d’être miner par 
des intrigues internes dont les Québécois 

n’ont que faire. En conséquence, j’ai infor-
mé le président du parti de ma démission 
à titre de cheffe du PLQ. J’annonce éga-
lement que je quitterai mes fonctions de 
députée de Saint-Henri — Sainte-Anne. »

Dominique Anglade
Acho que o próximo líder do Partido 

vai dever trabalhar muito forte para 
continuar o que ela começou mas, vai 
dever trabalhar para refazer um partido 
sem alma e sem ideias.

Boa sorte Dominique, até à próxima.

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal
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Os Media de Língua Portuguesa 
Pelo Mundo: A Voz De Portugal
Há um mês atrás tive o prazer de falar 

com o editor da revista Descendências, 
uma revista de alta qualidade e que está 

a apresentar todos os jornais comunitários atra-
vés do mundo.

Este mês, foi o jornal A Voz de Portugal em des-
taque nesta linda revista e quero agradecer a apre-
sentação e profisionalismos que deu ao nosso que-
rido jornal.

A ‘DESCENDÊNCIAS Magazine’, sendo proprie-
dade e edição da AMOSTRA DE LETRAS LDA, 
é publicada em colaboração com a AILD – Asso-
ciação Internacional dos Lusodescendentes. Esta 
publicação cultural de âmbito nacional e das Co-
munidades Portuguesas, soma cerca de aproxima-

damente 68 páginas. Terá periodicidade mensal e 
reveste-se de carácter temático e universal.

A ‘DESCENDÊNCIAS Magazine’ tem como pro-
tagonistas os Lusodescendentes residentes em Por-
tugal e no Mundo, e os países da Língua portugue-
sa sendo abordadas todas as temáticas inerentes e 
relevantes relacionadas com tais protagonistas.

Mais de 60 anos ao serviço das comunidades 
portuguesas no Québec e no Canadá. A que se 
deve essa longevidade?

Estes 60 anos não foram fáceis, em cada geração 
houve vários problemas, mas os nossos corações 
são grandes e somos todos teimosos e queremos 
que este projeto continue por muitos anos, espe-
cialmente sobrevivemos à desgraça económica da 
Covid-19 onde a comunidade fechou completa-
mente e só a comunicação social continuava a in-
formar o que se passava neste mundo. É claro que 

a crise não acabou, a inflação está cada vez mais 
difícil de controlar, o custo do papel aumentou 
35%, e não sabemos onde isso vai acabar, mas a 
comunidade está pronta para enfrentar isso e fico 
muito feliz que a continuação deste projeto não vá 
acabar amanhã.

O vosso arquivo (convidamos desde já os nossos 
leitores a reviverem os anos passados aqui ) é um 
delicioso passeio histórico que nos leva até ao re-
moto ano de 1961. Um trabalho importantíssimo 
de digitalização dos originais e de organização. Ti-
veram algum apoio para disponibilizar de forma 
gratuita este acervo jornalístico?

Não tivemos nenhum apoio. Fizemos pedidos ao 
Canadá e a Portugal, e não tivemos resposta, às 

vezes devemos ser muito amigos do cônsul para 
obter qualquer apoio. Quando a Covid-19 veio, o 
Governo deu-nos 6000$ canadiano, foi uma gran-
de ajuda, que pagou 4 jornais. Se o governo apoias-
se mais a imprensa todos nós ficaríamos felizes e 
os jornais de língua portuguesa continuavam em 
grande através do mundo.

Quais as principais diferenças e exigências dos 
vossos leitores ao longo destes anos?

Os nossos leitores não são muito exigentes, nos 
últimos anos o jornal concentrou-se nas ativida-
des principais da comunidade portuguesa de Mon-
treal, mas informamos sobre os assuntos mais im-
portantes, como as eleições, mudanças nas leis do 
país, da província ou mesmo da nossa cidade. E, 
claro temos os nossos cronistas que são artigos de 
fundo e que são bastantes informativos. Também 
com as novas tecnologias a fotografia ficou mui-
to mais barata. Então quando há eventos pomos 
o mais possível um bom artigo com fotos espeta-
culares. Sem esquecer a secção da necrologia, des-

porto, jogos, piadas, anedotas e caricaturas.

Hoje em dia, parte dos vossos leitores já serão lu-
sodescendentes de 2ª e 3ª gerações. Sentiram al-
guma barreira no facto de alguns não estarem tão 
familiarizados com a língua portuguesa?

É engraçado, porque fui concebido em Portugal 
mas nasci em Montreal. A minha educação foi pri-
meiro em francês e inglês e só mais tarde fui para a 
escola de Santa Cruz para aprender a ler e escrever 
português. Sempre adorei as minhas raízes. A 3ª 
geração é mais complicado, é por isso que nos pró-
ximos anos queremos portugueses que escrevam 
em francês ou inglês para integrá-los também, mas 
sei que eles procuram muito o jornal pelos conteú-
dos diversos que divulgamos.

Como está a ser feita a aposta no online? Que no-
vidades vamos ter para breve?

Estamos entre duas gerações e é muito importan-
te integrá-los no Online. O nosso site já tem mais 
de 23 anos de vida e já está na 5ª edição; na primei-
ra era só colocar o PDF, na segunda criamos um 
portal, mas sempre com o PDF, a terceira e quarta 
são quase iguais na funcionalidade e apresentação 
e a quinta entramos na nova geração dos websi-
tes, mais dinâmico e preparado para o mobile. A 
próxima edição vai ser um portal como o Record 
ou a Bola, onde teremos subscrições para acesso 
aos conteúdos. E com isso vai nascer a APP para 
iPhone e Android.

Os lusodescendentes no Canadá demonstram in-
teresse pela cultura e pela língua Portuguesa?

Devemos compreender que os canadianos ado-
ram a nossa cultura e gastronomia, e muitos se-
guem o nosso jornal. Temos uma média de 10000 
visitantes por semana e nestes cerca de 6000 atra-

COMUNIDADE
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vés do Canadá. Um dia escrevi um artigo político 
e meses depois, encontrei um deputado canadiano 
e falou-me desse artigo – ele simplesmente usou o 
Google Tradutor para poder compreender do que 
se tratava. Respondendo em concreto à pergunta, 
sim, em geral o Canadá gosta muito de Portugal e 
da sua língua, prova disso mesmo o facto de ter-
mos mais de 5000 alunos em universidades no 
Canadá que estão a aprender esta linda língua, a 
língua de Camões.

Que projetos a curto/médio prazo para A Voz de 
Portugal?

Há muitos projetos na cabeça, um deles é finali-
zar a nova versão do nosso site e da APP porque é 
isso o futuro do jornal. O papel está cada vez mais 
caro e devemos continuar a migração para o On-
line.

Finalizar um dia os arquivos do jornais em for-
mato digital, estamos a finalizar 2002 e 2003, e 
queremos digitalizar 2000 e 2001 para o próximo 
ano. Devemos compreender que estamos a fazer 
isso pouco a pouco, no tempo livre porque nin-
guém nos ajuda neste projeto.

Continuar a nossa Gala do Fado, as celebrações 
do 25 de abril que é também a data do nosso ani-
versário.

Em 2021 iniciamos um programa televisivo que é 
A Voz de Montreal, e que estamos a disponibilizar 
no nosso canal do YouTube. Queremos continuar 
com este lindo projeto bastante interessante e que 
junta uma nova dinâmica ao jornal com a introdu-

ção do vídeo.
Durante estes anos realizaram muitos eventos 

que promoveram a portugalidade. Conte-nos al-
guns que tenham ficado na memória.

Para mim que já estou há 19 anos nesta linda his-
tória deste jornal, houve muitos eventos que cria-
mos e que realizamos. Um deles foi a Miss Portu-
gal em Montreal onde tivemos os nossos leitores 
que votaram para a Miss Virtual, e tivemos mais 
de 250000 votos em 3 semanas. Outro foi um con-
curso para encontrar a Mariza. Tivemos 80000 
pessoas que enviaram uma carta, porque queriam 
encontrar a Mariza. Tivemos também o Bebé do 
ano, onde no final todos ganharam um prémio.

Uma mensagem para os vossos leitores.
Eu sempre disse que o jornal A Voz de Portugal é 

a voz da nossa comunidade, onde todos podem es-

crever e colaborar, e fazer parte da família do jor-
nal. Todos dizem que quando entras neste jornal 
mesmo se é um jornal comunitário, o profissiona-
lismo está bem presente e tentamos fazer o melhor 
pela nossa comunidade. A Voz de Portugal é o se-
gundo jornal de língua portuguesa no continente 
americano e o património jornalístico e histórico 
tem sido estudado e acompanhado por vários es-
tudantes das universidades, que através dos nossos 
arquivos, conseguem obter informações do que se 
passou em tempos idos. O jornal A Voz de Portu-
gal é isso, um jornal que está presente em todos os 
nossos eventos, e não só: vamos a Toronto, Ota-
va, Fall River e New Jersey. Devemos acarinha-lo 

e apreciar o que temos, e isso é importante para a 
nossa comunidade. Eu já disse muitas vezes – as 
comunidades precisam de vários pilares, se um se 
apaga será que vai ter outro? A 2ª e 3ª e 4ª gerações 
já estão à nossa porta, será que vai sobreviver por 
mais 20 anos? Só o futuro nos vai dizer.

A história do jornal A Voz de Portugal não aca-
bou, todas as semanas podem ver o jornal em linha 
em qualquer lugar e quando e onde quiser no seu 
site:

www.avozdeportugal.com ou avoz.ca

Podem ver a revista em linha | PDF Acrobat
https://descendencias.pt/Ed/DC23.pdf
Podem ver o artigo orginial nas redes socias,... 

twitter, linkedin, instagram, e facebook.
Boa leitura!

COMUNIDADE

Os dois diretores e editor do jornal A Voz de PortugalOs dois diretores e editor do jornal A Voz de Portugal

Sylvio Martins, Editor e Marie Moreira, administatoraSylvio Martins, Editor e Marie Moreira, administatora
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CARNEIRO: Carta Dominante: o Imperador, que 
significa Concretização. Amor: Nunca desista dos seus 
sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso 
está prestes a surgir. Saúde: Mantenha a mente sã 

praticando meditação. Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, 
previna-se. Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos 
sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial de 
sedução. Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom 

creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal. Dinheiro: 
Modere a possível tendência para gastar de forma impulsiva.  
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

GÉMEOS: Carta Dominante: o Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho telefone a 
um amigo com quem se sente sempre bem. A distância 

encurta-se quando nos dispomos a solucionar as situações. 
Saúde: Tendência para ter problemas de estômago. Dinheiro: 
Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

CARANGUEJO: Carta Dominante: o Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Aproveite esta fase para dar um 
novo impulso à sua relação. Saúde: Cuidado com os 

excessos alimentares. Dinheiro: Procure controlar a impulsividade 
nos gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

LEÃO: Carta Dominante: a Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, 
que está mais carente. Saúde: Mantenha as suas 

rotinas. Dinheiro: Seja mais exigente consigo, e conseguirá 
alcançar metas importantes na área profissional. 
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma 
relação de amizade poderá evoluir para algo mais sério. 

Abra o seu coração para o amor, seja feliz! Saúde: Cuidado 
com quedas e entorses. Dinheiro: Resolverá os seus problemas 
facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

BALANÇA: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos tenham 
saudades suas. Telefone-lhes, faça videochamadas, 
escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias. 

Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o 
aparelho reprodutor. Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local de 
trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles 
que necessitam de si. Saúde: Com disciplina e controlo 
melhorará de qualquer situação delicada. Dinheiro: Uma 

pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível material.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Espadas, 
que significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que 
abusem da sua boa vontade. Saiba impor-se com firmeza 
e assertividade. Saúde: Possíveis dores nos ombros. 

Evite carregar pesos. Dinheiro: Cuidado com os investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém próximo 
pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento 
dos outros não corresponder às suas expectativas. 

Saúde: Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Fase favorável 
para adotar novas práticas. 
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
justiça. Amor: Terá tendência para querer isolar-se e 
refletir mais sobre aquilo que quer e aquilo que procura. 
Saúde: Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda 

mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como organiza as 
suas finanças. Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Procure esquecer situações menos 
positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos 
pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si. Saúde: 

Pode precisar de consultar o seu oftalmologista. Dinheiro: 
Renove a vida financeira encontrando uma fonte alternativa de 
rendimentos.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

430 anos da Misericórdia
da Ribeira Grande

Amanhã, dia 7 de novem-
bro, perfaz 430 anos da 
fundação da Santa Casa 

da Misericórdia da Ribeira Grande. Com efei-
to, foi no dia 7 de novembro, do ano de 1592, de 
acordo com as informações colhidas pelo histo-
riador açoriano Frei Agostinho de Mont’Alverne, 
nascido na Ribeira Grande em 1629, nas Cróni-
cas de São João Evangelista das ilhas dos Aço-
res, uma das principais referências da historio-
grafia açoriana, que se reuniram as autoridades 
do Concelho da Ribeira Grande para instalar na 
Vila uma Santa Casa. Naquela reunião aprova-
ram que a sede da Misericórdia fosse na Igreja do 
Espírito Santo, onde já funcionava o hospital, até 
ali dirigido pela associação que se denominava 
de “24 Mesteres”.

A partir de então, a Casa da Misericórdia da Ri-
beira Grande passou a reger o hospital e qualquer 
homem que quisesse associar-se como irmão, te-
ria de pagar como joia, dois mil réis, como esmola 
para a Irmandade. Não era qualquer um que tinha 
capacidade financeira para juntar-se, como asso-
ciado, à Santa Casa.

Faltava, no entanto, reunir as autorizações do 
Bispo e de El-Rei e no dizer de Frei Agostinho de 
Mont’Alverne, os Oficiais da Câmara e os Mesteres 
(representantes das diversas profissões) fizeram 
petições a ambos. Com efeito, o Bispo de Angra 
ter-lhes-á concedido a autorização, a 14 de feverei-
ro de 1593, para enterrarem os mortos com ban-
deira e tumba, tendo nove meses para consegui-
rem obter licença de El-Rei para se poder instituir.

O alvará régio de confirmação dos Privilégios das 
Misericórdia chegou pouco tempo depois, ou seja, 
oito dias apenas, a 22 de fevereiro de 1593, e não 
a 28 de fevereiro, como se pode confirmar no de-

creto de Filipe I de Portugal (Filipe II de Espanha), 
documento da Chancelaria de D. Filipe I, Privilé-
gios, livro IV, folhas 21:

“Eu El Rei faço saber aos que este alvará virem, 
que por fazer mercê por esmola a confraria da mi-
sericórdia da vila da Ribeira Grande, da ilha de 
São Miguel, ei por bem que o provedor e irmãos 
que ora são da dita confraria e aos que ao diante 
nela forem, gozem e usem todos os privilégios e 
liberdades de que gozam e usam, por minhas pro-
visões e dos reis meus antecessores, o provedor e 
irmãos da confraria da misericórdia desta cidade 
de Lisboa….  E quero que este alvará valha e te-
nha força e vigor, como se fosse carta feita em meu 
nome e por mim assinada e selada com o meu selo 
pendente, sem embargo da ordenação do segundo 
Livro, título que o contrario dispõe Pêro Seixas o 
fez em Lisboa aos vinte e dois de fevereiro de -D-
-bclriii (1593)”...

Assim, a Confraria da Misericórdia da Ribeira 
Grande passa a partir daquele documento a pos-
suir os mesmos direitos e privilégios que a Miseri-
córdia de Lisboa, protegida pelo mante real. Como 
tal, o provedor e a Santa Casa da Misericórdia da 
Ribeira Grande passam a prestar contas só ao rei, 
gozando, assim, de grande autonomia.

A Santa Casa da Misericórdia nasce, assim, do 
impulso municipal, com o apoio dos mesteres, que 
estavam ligados à Confraria do Espírito Santo e 
à administração do hospital da vila, ficando com 
todas as condições para a Misericórdia exercer as 
suas tarefas assistenciais, cuja sede ficou localiza-
da na praça central da Ribeira Grande, como sím-
bolo de poder destinado ao bem comum.

A história da Santa Casa está intimamente ligada 
à história da Ribeira Grande, desde a sua funda-
ção em 1593. Há, no entanto, quem recue no tem-
po, quanto à fundação da Misericórdia com dados 
para a interpretação dos seus primórdios, ao  citar 
Gaspar Frutuoso: “Tem esta freguesia de Nossa 
Senhora da Estrela sufragânea o lugar de Rabo de 
Peixe e anexas cinco ermidas de Nossa Senhora do 
Rosário, Santa Luzia, Santo André, São Sebastião, 
Nossa Senhora da Conceição, afora a do Espirito 
Santo, que é um hospital para os pobres e doentes, 
situado junto à praça,,,” Por outro lado, em 1522, 
Nuno Vaz e a sua mulher doaram uma casa telhada 
para as obras da Capela do Espírito Santo.

O facto é que durante séculos a Misericórdia da 
Ribeira Grande tem garantido assistência aos mais 
desfavorecidos e mesmo à generalidade da popula-
ção e esta instituição sempre foi um pilar da iden-
tidade da Ribeira Grande até aos dias de hoje.

O Arquivo Histórico da Santa Casa da Ribeira 
Grande é um relicário que integra documentos de 
valor insubstituível para se conhecer o percurso 
desta Misericórdia e mesmo do próprio Município 
e folheando os seus livros podemos compreender 
a tradição medieval do papel das confrarias na 
ajuda e assistência em momentos de necessidade, 
autênticos agentes de caridade a nível local, desde 
o hospital, às esmolas que dava aos desamparados, 
ou seja concretizar as Obras de Misericórdia (cor-
porais e espirituais).

Por isso, esta data é uma referência que não pode 
deixar de ser devidamente assinalada, pelo impac-
to e prestígio que tem na Ribeira Grande.
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MARIO EUGENIO SATURNO
(cientecfan.blogspot.com)

A tortura e a Igreja 

O ódio dessas eleições no Brasil assustou e 
chegou até à Igreja Católica. Houve can-
didato e fieis que defenderam golpe de 

estado, pena de morte e tortura. E muito cristão 
católico acredita que Igreja defende estes pontos. 
Creio que seja um problema difícil para os bis-
pos resolverem e não permitir divisões internas 
no futuro. 

Na verdade, os bispos nem precisariam se mani-
festar, bastasse que todos os católicos estudassem 
a Bíblia e o Catecismo da Igreja. Muita gente con-
funde o que a Igreja fez e faz com Dogma de Fé. 
Por exemplo, o Dogma da Imaculada Conceição 
é uma coisa, cruzada, inquisição e tortura, outras. 

A tortura entrou em uso oficial pela Igreja em 
1252, quando o Papa Inocêncio IV editou a bula 
"Ad Extirpanda", durante a inquisição, provocan-
do os momentos mais tenebrosos da história da 
Igreja. 

Porém, ao abrir o Catecismo da Igreja Católica, a 
primeira citação de tortura é no parágrafo 645: Je-
sus Ressuscitado estabeleceu com os seus discípu-
los relações diretas, através do contato físico e da 
participação na refeição. Desse modo, convida-os 
a reconhecer que não é um espírito, e sobretudo 
a verificar que o corpo ressuscitado, com o qual 
se lhes apresenta, é o mesmo que foi torturado e 
crucificado, pois traz ainda os vestígios da paixão. 

Depois, no §2148: a blasfêmia é contra o segundo 
mandamento. Consiste em proferir contra Deus 
palavras de ódio, de censura, de desafio; faltar- Lhe 
ao respeito nas conversas; abusar do nome d'Ele. A 
proibição da blasfêmia estende-se às palavras con-
tra a Igreja de Cristo, contra os santos, contra as 
coisas sagradas. E ainda recorrer ao nome de Deus 
para justificar práticas criminosas, reduzir povos à 
escravidão, torturar ou condenar à morte. A blas-
fêmia é pecado grave. 

O Catecismo afirma que (§2297) não são moral-
mente legítimos: os raptos e o sequestro de reféns 
que espalham o terror e intoleráveis pressões sobre 
as vítimas. E ainda o terrorismo que ameaça, fere 
e mata sem descriminação. A tortura, que usa a 
violência física ou moral para arrancar confissões, 
para castigar culpados, atemorizar opositores ou 
satisfazer ódios, é contrária ao respeito pela pes-
soa e pela dignidade humana. E são contrárias à lei 
moral as amputações, mutilações ou esterilizações 
de pessoas inocentes a não ser por indicações mé-
dicas de ordem estritamente terapêutica. 

Não há dúvidas que a Igreja seja contra a tortura e 
que um católico deve sempre ser contra. Nos tem-
pos passados, certas práticas de crueldade foram 
comumente adotadas por governos legítimos para 
manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto 
dos pastores da Igreja, tendo eles mesmos adotado, 
nos seus próprios tribunais, a tortura. 

A par destes fatos lastimáveis, a Igreja ensinou 
sempre o dever da clemência e da misericórdia; e 

proibiu aos clérigos o derramamento de sangue. 
Recentemente, tornou-se evidente que estas práti-
cas cruéis não eram necessárias à ordem pública 
nem conformes aos direitos legítimos da pessoa 
humana. Pelo contrário, tais práticas conduzem 
às piores degradações. Deve trabalhar-se pela sua 
abolição e orar pelas vítimas e seus carrascos (CIC 
§2298). 
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Aristides de Sousa Mendes dá
nome a uma praça em Jerusalém
O antigo cônsul português Aristides de Sousa Mendes, que salvou milha-

res de judeus do regime nazi, foi hoje homenageado em Jerusalém com 
a atribuição do seu nome a uma praça pública, disse à Lusa o embaixa-

dor de Portugal.
"Tratou-se de mais um reconhecimen-

to de Israel ao papel de Aristides de Sou-
sa Mendes durante o Holocausto", afir-
mou o embaixador Jorge Cabral.

A praça Aristides de Sousa Mendes fica 
no cruzamento das ruas Torah V'Avoda 
e Israel Zangwill.

"O que é muito importante e simbólico 
é que possa haver um local público com 
o nome dele", acrescentou Jorge Cabral.

O diplomata destacou as anteriores ho-
menagens e reconhecimento do Estado 
de Israel a Aristides de Sousa Mendes, 
designadamente quando passou a ser 
em 1966 um dos 'Justos Entre as Nações' 
- tornando-se o primeiro português a 
receber tal legitimidade -, e a ter uma 
árvore plantada com o seu nome na ave-
nida dos Justos Entre as Nações.

Nascido em 19 de julho de 1885, na 
aldeia de Cabanas de Viriato, concelho 
do Carregal do Sal, Viseu, Aristides de 
Sousa Mendes morreu em abril de 1954, 
no Hospital Franciscano para os Pobres, 
em Lisboa.

Aristides de Sousa Mendes salvou mi-
lhares de judeus e outros refugiados do 
regime nazi, emitindo vistos à revelia 
das ordens da ditadura -- a maioria en-
tre 12 e 23 de junho de 1940 - o que lhe 
valeu mais tarde a expulsão da carreira 
diplomática, acabando por morrer na 
miséria.

Na cerimónia realizada hoje, numa 
parceria entre a Câmara de Jerusalém 
e a Fundação Sousa Mendes, partici-
param Moshe Lion, edil de Jerusalém, 
Gerald Mendes, neto do antigo cônsul, 

membros da Fundação - nos Estados 
Unidos e da filial israelita -, o embaixa-
dor Jorge Cabral e um grupo de fami-
liares de pessoas salvas por Aristides de 

Sousa Mendes.
Estiveram ainda presentes no evento 

a ex-embaixadora de Israel em Portu-
gal, Colette Avital, e o rabino Yaakov 
Kruger, filho do rabino Chaim Kruger, 
presidente da Fundação Sousa Mendes, 
entre outros.

Antes da cerimónia de dedicação, o 
grupo visitou o Yad Vashem, onde Ge-

rald Mendes acendeu a 'Chama Eterna', 
"que mantém viva a memória dos que 
salvam vidas e também dos que morre-
ram e que não devem ser esquecidos", 

disse à Lusa Jorge Cabral.
O Yad Vashem é o memorial oficial de 

Israel para não deixar esquecer as víti-
mas judaicas do Holocausto.

Além de Aristides de Sousa Mendes, 
são considerados 'Justos entre as Na-
ções' os cidadãos portugueses Joseph 
Brito-Mendes e sua mulher (em 2004), 
Carlos Sampaio Garrido (2010) e o pa-

dre Joaquim Carreira (2014).

Putin atribui a mais alta condecoração russa a padre morto na Ucrânia

O Kremlin anunciou hoje através 
de uma declaração que Mi-
khail Vasilyev recebeu o título 

de "Herói da Federação Russa" pela " co-
ragem e heroísmo no cumprimento do 
dever cívico".

O Patriarcado de Moscovo anunciou 
este domingo a morte do padre "na área 
da operação especial na Ucrânia", no 
desempenho de "deveres clericais".

O patriarca Kirill, chefe da igreja russa 

e um dos pilares do poder de Vladimir 
Putin, deverá celebrar uma missa espe-
cial de corpo presente esta quarta-feira 
na catedral de Cristo Salvador em Mos-
covo.

De acordo com um correspondente de 
um canal estatal russo de televisão, Ale-
xander Sladkov, o padre foi morto em 
consequência de um bombardeamento 
ucraniano na região ocupada de Kher-
son, que se encontra há semanas debai-

xo do fogo de uma contraofensiva de 
Kiev.

"Morreu como soldado-sacerdote, ao 
lado de paraquedistas", escreveu Ale-
xander Sladkov na rede social Telegram 
no passado domingo.

De acordo com o Patriarcado de Mos-
covo, Mikhail Vasiliev, nascido em 1971, 
tinha antes servido como capelão mili-
tar em operações do exército russo no 
Kosovo, Bósnia, Cáucaso e Síria.

Recentemente, fez as manchetes da 
comunicação social russa na sequência 

de uma entrevis-
ta com o canal 
russo da televisão 
"Spas".

Q u e s t i o n a d o 
sobre o caso de 
uma mãe russa 
que tinha enviado 
o seu filho para o 
estrangeiro para 
evitar que ele fosse 
mobilizado para 
lutar na Ucrânia, 
Vasiliev recomen-
dou que as mulhe-
res russas tivessem 
mais filhos para 

aliviar a dor.
"Se uma mulher seguir o preceito de 

deus que determina que sejamos fecun-
dos e nos multipliquemos e recusar, em 
sentido lato, todos os meios artificiais 
de evitamento da gravidez, então terá 
normalmente mais do que um filho e 
não será tão doloroso separar-se dele", 
afirmou.
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CONVOCATORIA
Ao abrigo dos estatutos da Associação Portuguesa do Canada, convoca os 

seus sócios efetivos a reunirem-se na sede da colectividade, no domingo dia 
27 de Novembro de 2022, pelas 15h, para realização da Assembleia Geral 
Ordinária ccom o seguinte.

1. Verificação do quórum e abertura da Assembleia Geral.
2. Leitura e aprovação da ordem de trabalhos.
3. Leitura e aprovação da ata da última Assembleia Geral.
4. Apresentação do relatório de actividades desde a última assembleia geral.
5. Apresentação dos ultimos balancetes anuais 2019 a 2021 e relatório 
referente à situação financeira atual.
6. Eleição dos corpos dirigentes (Direcção e Mesa da Assembleia Geral)
7. Diverso
8. Encerramento da Assembleia Geral.

Como previsto nos estatutos, se à hora marcada não houver número suficiente 
de associados para formar quórum, dar-se-a início à assembleia geral meia-
-hora depois, com qualquer número de sócios presentes.

Montreal, 31 de Outubro de 2022
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

Arlindo Vieira

Cinemas perderam em outubro quase
um milhão em receitas face a 2021
De acordo com o ICA, outu-

bro foi o único mês deste 
ano em que a exibição co-

mercial de cinema teve piores resul-
tados, comparando mensalmente os 
anos de 2021 e 2022.

As quebras no mês passado rondam 
os 17%, para um total de 4,7 milhões 
de euros e 810.687 bilhetes emitidos, 
comparando com outubro de 2021.

Faltando ainda contabilizar os da-
dos de novembro e dezembro, o ICA 
indica que este ano a exibição comer-

cial de cinema em Portugal totaliza 
7,5 milhões de espectadores e 43,2 
milhões de euros de receita bruta de 
bilheteira.

No caso da receita de bilheteira, 
aquele valor contabilizado entre janei-
ro e outubro representa um aumento 
de 101% face ao mesmo período de 
2021. Em audiência, o aumento é de 
95% no mesmo período comparado.

Este ano, já se estrearam 321 filmes 
nos cinemas portugueses, o que signi-
fica um aumento de 65,5% em relação 

a 2021, o que pode significar ainda um 
acertar do passo das distribuidoras 
em matéria de estreias atrasadas por 
causa da pandemia da covid-19.

A NOS Lusomundo Audiovisuais 
ainda é líder de mercado, com 17,8 
milhões de euros de receita de bilhe-
teira, com dados contabilizados até 

outubro, mas com escassa diferença 
de resultados para a distribuidora Ci-
nemundo, que soma 16,1 milhões de 
euros.

Em audiência, os filmes distribuídos 
pela NOS Lusomundo Audiovisuais 
somaram este ano três milhões de 

espectadores e os filmes distribuídos 
pela Cinemundo renderam 2,8 mi-
lhões de bilhetes emitidos.

Em termos de exibição cinematográ-
fica, a rede de cinemas da NOS (com 
214 salas) lidera com grande distân-
cia, com 28,9 milhões de euros arre-
cadados este ano e 4,9 milhões de es-

pectadores.
Embora seja a quarta maior exibido-

ra em quantidade de salas de cinema 
- são 44 -, a UCI é a segunda em re-
ceitas e audiência, com 4,1 milhões de 
euros e cerca de 765 mil espectadores 
obtidos este ano.

Filme de DiCaprio sobre incêndio 
em Pedrógão exibido em Portugal
De acordo com a exibidora, o 

filme será mostrado entre 
sexta-feira e domingo em 

Lisboa, Loulé, Viseu, Funchal, Avei-
ro, Braga, Matosinhos e Coimbra, no 
total de 24 sessões.

Os bilhetes têm "um custo simbólico 
de cinco euros e parte da receita será 
doada a um projeto de reflorestação a 
selecionar pela Casa do Impacto", que 
é um 'hub' de inovação promovido pela 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
refere a exibidora.

"From Devil's Breath" é uma curta-
-metragem documental de 40 minutos 
que conta a história de sobreviventes 
do grande incêndio de Pedrógão Gran-
de, no verão de 2017, que vitimou 66 
pessoas.

A equipa de produção e coprodução 
do filme reuniu várias pessoas, entre 
as quais o ator Leonardo diCaprio e os 
jornalistas Tiago Carrasco e Catarina 
Fernandes Martins.

As gravações para o documentário 
decorreram no início de 2020 e retra-
tam a história de Nádia Piazza, que 
perdeu o filho e que foi presidente da 
Associação das Vítimas do Incêndio de 
Pedrógão Grande, de um dos feridos 
graves, Vítor Neves, do bombeiro Sér-
gio Lourenço e de Sofia Carmo, dina-
mizadora de projetos de reflorestação 
na área afetada, disse à agência Lusa o 
jornalista Tiago Carrasco, no final de 
2021.

A história dos sobreviventes e da-
quilo que aconteceu em Pedrógão 
Grande é cruzada com o trabalho e 
perspetiva do ecologista inglês Tho-
mas Crowther, com trabalho na res-
tauração de ecossistemas, que tam-
bém esteve em Pedrógão Grande e 
que propõe soluções para a proble-
mática, explicou.

Segundo o jornalista, a produção 
chegou a pensar em fazer o filme na 
Califórnia (Estados Unidos) ou na 
Austrália, mas acabou por escolher 

o caso de Pedrógão Grande, 
"por ter sido tão devastador, 
tão concentrado e uma tragé-
dia com uma enorme perda 
de vidas".

"From Devil's Breath", que 
já foi apresentado no Festival 
de cinema de Palm Springs 
(EUA) e na Conferência das 
Nações Unidas sobre as Mu-
danças Climáticas (COP26), 
vai ser exibido no domingo, 
dia 13, no canal norte-ameri-
cano MSNBC e fica disponí-

vel na plataforma de 'streaming' Pea-
cock. O filme é exibido no âmbito da 
série documental "Tipping Point", do 
apresentador Trevor Noah e da pro-
dutora Time Studios.

Orlando Von Einsiedel, que assina 
"From Devil's Breath", venceu um 
Óscar de melhor curta documental 
em 2017 pelo filme "Os Capacetes 
Brancos", sobre voluntários de equi-
pas de socorro, na guerra da Síria.

De acordo com a exibidora Cinemas 
NOS, a sessão de "From Devil's Brea-
th" no cinema Amoreiras, na sexta-
-feira, em Lisboa, incluirá um deba-
te sobre alterações climáticas com o 
deputado Miguel Costa Matos (PS), 
com a coprodutora Catarina Fernan-
des Martins, a responsável pelo pro-
grama de reflorestação de Pedrógão 
Grande, Sofia Carmo, e com modera-
ção de Inês Sequeira, diretora da Casa 
do Impacto.
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos
ao serviço
dos nossos 

leitores, 
clientes e 

à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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Esparguete com atum

MODO DE PREPARO: 
1-Cozinhe a massa, seguindo as instruções 
da embalagem, em água temperada com o 
sal.
2-Aqueça o azeite numa frigideira, junte a 
cebola e o dente de alho picados e deixe co-
zinhar por 3 minutos.
3-Adicione o atum, a massa escorrida, a rúcula, 
e os coentros. Envolva tudo e sirva de imediato.

61 anos ao serviço dos 
nossos leitores, 

clientes e à comunidade

INGREDIENTES
400 g esparguete tricolor
1 c. de sobremesasal
1 c. de sopa azeite virgem extra
1 unid. (80 g) cebola
1 dente alho
2 lata (240 g) Atum Posta dos Açores em Azeite
1 unid. (100 g) rúcula
1 q.b. coentros frescos
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A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

EMPREGOSEMPREGOS

Companhia em paisagismo está
a procura de empregados 
com ou sem experiência 
com carta de condução.

514-242-7649

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

Procuro assistente de creche. deve ser
honesta, confiável e deve adorar trabalhar 
com crianças, é importante de notar que 

apenas não-fumadoras serão aceitas. 
Na zona de Outremont e fácil acesso

com transportes públicos. 
DISPONÍVEL AGORA

SHARON: 514-279-8144

SIGNOR TERRY
Precica-se de uma senhora 

que é costureira para 
aranjar casacos a 

tempo inteiro ou parcial.
514-376-2880

NECROLOGIA

†

M E M O R A N D U M
7º ANO DE SAUDADE

ROSA CARDOSO DE OLIVEIRA
Recordando com profunda 
saudade, a Sra. Rosa Cardo-
so de Oliveira pelas pessoas 
amigas e familiares na liturgia 
do 7º ano em sufrágio pela 
sua alma.
Uma missa será celebrada 
quinta-feira, dia 10 de novem-
bro de 2022, 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

LIZUARTE DURVAL MEDEIROS
1938 – 2022

Faleceu em Montreal, no dia 1 de Novembro de 2022, o 
Sr. Lizuarte Durval Medeiros, natural de Rosários, São-
Jorge, Açores, com a idade de 83 anos.
Deixa na dor sua esposa a Sra. Margarida Maria Festa, 
seus filhos Durval (Anabela), Connie (Mario), Christina 
(Victor) e Tony (Nancy), seus Netos/as Amanda 
(Michael), Melinda, Scott, Tiffany (Felice), Jordan, 
Briana e Anthony, seus bisnetos Adriana e Milan, sua 
irmã Cristina, seus sobrinhos/as em Montreal, Toronto, 
Vancouver, Massachusetts, California, São-Jorge, 
São-Miguel e Terceira, assim como outros restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
6130, Boul. Louis-H Lafontaine
Victor Marques (514) 570-9857
O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 8 de Novem-
bro, das 15h às 21h e o funeral terá lugar, amanhã, dia 9 
de Novembro, pelas 11h30, na capela do complexo em 
Laval, seguindo depois para o Mausoléu Du Ruisseau 
em Laval, onde será sepultado. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer 
forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos 
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Haja.

CARICATURA DA SEMANA

SÓ PARA RIR
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"Verdadeiro herói". Soldado britânico
morre em combate na Ucrânia
Um cidadão britânico morreu, na passada se-

gunda-feira, em combate na Ucrânia depois de 
a sua unidade militar ter sido atacada pelas tropas 
russas. A notícia foi avançada pela família do solda-
do, que recorreu à plataforma de angariação de fun-
dos ‘GoFundMe’ para conseguir financiar os custos 
do funeral.

O homem, identificado como Simon Lingard, natural 
de Lancashire, na Inglaterra, foi descrito pela família 
como “um verdadeiro herói”.

“O meu pai foi uma inspiração para todos os que o 
conheceram, um verdadeiro herói da vida que morreu 
lutando por aquilo em que acreditava”, escreveu Jack-
son, filho mais velho do militar, na plataforma.

“Não posso pôr em palavras o quanto sentirei a sua 
falta, mas sinto-me confortado por saber que isto 
aconteceu enquanto ele fazia o que amava e rodeado 
de amigos. Eu amo-te pai, estou tão orgulhoso de ti”, 
acrescentou o jovem de 17 anos.

Segundo o comunicado publicado no ‘GoFundMe’, 

“os militares ucranianos ofereceram-se” para trans-
portar o corpo até à Inglaterra, mas a família “precisa 
de ajuda para lhe mostrar o respeito e adoração” que 
Simon Lingard “merece”, dando-lhe “o merecido des-
canso”.

Até ao momento, foram angariadas quase 21 mil li-
bras [cerca de 24 mil euros], tendo ultrapassado o ob-
jetivo de 16 mil libras [18 mil euros]. O valor exceden-
te irá para um fundo até Jackson e o irmão mais novo 
completarem 18 anos. 

À imprensa britânica, o Ministério dos Negócios Es-
trangeiros britânico confirmou que estava a apoiar a 
família de um britânico que tinha morrido na Ucrâ-
nia, acrescentando que os funcionários estavam em 
contacto com as autoridades ucranianas relativamente 
à sua morte.

Trata-se do quarto britânico a morrer em combate na 
Ucrânia, após Craig Mackintosh, Jordan Gatley e Scott 
Sibley. Também o voluntário humanitário Paul Urey 
morreu após ser capturado pelas tropas russas.

Republicanos negacionistas admitem
derrota nas intercalares dos EUA
De acordo com as projeções do The Washing-

ton Post, dos 291 candidatos negacionis-
tas que estavam a concorrer às eleições de 

terça-feira, 165 venceram, incluindo o governador 
da Florida, Ron De Santis, o sena-
dor pelo Kentucky, Rand Paul, e 
o congressista por Indiana para a 
Câmara dos Representantes, Greg 
Pence (irmão do ex-vice-Presidente 
norte-americano Mike Pence).

Na Câmara dos Representantes 
dos Estados Unidos, até hoje, pelo 
menos 143 candidatos republicanos 
negacionistas haviam vencido nos 
seus distritos eleitorais, segundo as 
projeções.

Todavia, entre os negacionistas que 
admitiram as suas derrotas, o mais 
impressionante terá sido talvez Meh-
met Oz, que na manhã de hoje aceitou o seu fracas-
so num telefonema com o seu adversário democrata, 
John Fetterman, na disputa por um assento pela Pen-
silvânia no Senado, de acordo com a campanha do 
progressista, citada pelo "The Washington Post".

Já em Michigan, o candidato republicano a governa-
dor, Tudor Dixon, esperou até hoje para aceitar a sua 

derrota, apesar de, na noite de terça-feira, as projeções 
já darem a democrata Gretchen Whitmer como ven-
cedora.

Também no mesmo estado, outra das figuras mais 

proeminentes do movimento negacionista, o candida-
to republicano a procurador-geral estadual, Matthew 
Deperno, reconheceu no Twitter a sua derrota contra 
a democrata Dana Nessel.

"Embora eu admita hoje [a minha derrota] para Dana 
Nessel, recuso-me a admitir que Michigan é um estado 
azul [cor do Partido Democrata]", escreveu Deperno.

NOTÍCIAS

Cuba e Estados Unidos debatem
migração em pleno êxodo
de cubanos

Durante a reunião, Fernández de Cossío reiterou à 
secretária de Estado Adjunta para Assuntos Consula-
res, Rena Bitter, e ao diretor dos Serviços de Cidadania 
e Imigração dos Estados Unidos, Ur Mendoza Jaddou, 
"a importância de retomar plenamente os serviços 
consulares e de imigração na embaixada dos Estados 
Unidos em Havana".

O governante cubano também confirmou "a abertura 
para contribuir com as medidas necessárias para o ple-
no funcionamento dos serviços migratórios e consula-
res", explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
cubano em comunicado.

Bitter e Mendoza viajaram para a ilha para abordar o 
restabelecimento completo do processamento de vis-
tos de imigração no início de 2023 e a recente retoma 
do programa de reunificação familiar para cubanos na 
Embaixada dos EUA, destacou o Departamento de Es-
tado quando anunciou esta visita. Este encontro ocorre 
numa altura em que se regista um êxodo em massa de 
cubanos, principalmente para os Estados Unidos. No 
ano fiscal passado, entre outubro de 2021 e setembro 
de 2022, registou-se um número recorde de migrantes 
irregulares em geral -- e de cubanos em particular -- 
que chegaram à fronteira sul dos Estados Unidos.

A migração tornou-se uma questão fundamental na 
política nacional norte-americana.

Naquele período, foram processadas as tentativas de 
entrada 224.607 migrantes cubanos, segundo o De-
partamento de Alfândega e Proteção das Fronteiras 
(CBP, na sigla em inglês).

O Governo dos EUA emitiu no ano fiscal passado 
23.966 vistos a cubanos e, pela primeira vez desde 
2017, cumpriu o acordo bilateral de migração de 1994, 
que prevê a entrega de um mínimo de 20.000 vistos 
por ano aos cidadãos da ilha. O Governo cubano culpa 
Washington pela migração irregular de cidadãos cuba-
nos, quer pelo incumprimento do acordo bilateral, 
quer pela vigência da Lei de Ajuste Cubano de 1966, 
que permite aos cubanos solicitar residência perma-
nente nos Estados Unidos após um ano e um dia de 
permanência naquele país.

O fluxo crescente de cubanos já tinha marcado o diá-
logo bilateral sobre migração em abril, que decorreu 
em Washington, um outro mecanismo reativado pelo 
Governo Biden que tinha sido suspenso em 2018 por 
Donald Trump.

O Governo norte-americano tomou várias medidas 
nos últimos meses para avançar na normalização da 
questão migratória, como o aumento gradual dos seus 
serviços consulares na ilha e o restabelecimento de um 
programa de reunificação familiar, suspenso desde 
2017.

Cuba atravessa uma grave crise económica devido 
à combinação da pandemia de covid-19, o endureci-
mento das sanções dos EUA e erros internos na gestão 
macroeconómica.

A atual situação levou a uma grave escassez de pro-
dutos básicos, apagões de energia diários e uma espiral 
inflacionária, que tem levado muitos cubanos a deixar 
o país.



A VOZ DE PORTUGAL | 10 DE NOVEMBRO DE 2022  | 15

Canadá diz que China é "uma potência
global cada vez mais perturbadora"
Numa nova tomada de posição críti-

ca contra Pequim, depois de Trudeau 
ter acusado esta terça-feira a China de 

"interferir agressivamente" nos processos elei-
torais do Canadá, Joly comprometeu-se a de-
nunciar as violações dos direitos humanos do 
gigante asiático contra a comunidade Uighur e 
outras minorias na região de Xinjiang, a apoiar 
a liberdade de expressão em Hong Kong e a re-

forçar as relações bilaterais com Taiwan.
"Continuaremos a opor-nos a ações unilaterais 

que ameacem o 'status quo' no Estreito de Tai-
wan", afirmou a ministra dos Negócios Estrangei-
ros, acrescentando que o Canadá "aprofundará os 
laços económicos com Taiwan", de acordo com a 
Bloomberg.

Ottawa, que tem sido relutante em criticar Pe-
quim no interesse de promover os laços econó-
micos e comerciais com a China, assume agora 
a determinação em manter os "olhos abertos" na 
relação de negócios com a China.

"A minha função é dizer-lhes [aos empresários 
canadianos] que existem riscos geopolíticos", 
afirmou a chefe da diplomacia, instando-os a ex-
pandirem os seus negócios para além da China a 
outras potências asiáticas, como o Japão e a Co-
reia do Sul, bem como ao Vietname, Indonésia, 
Malásia, Tailândia e ao Camboja.

O Canadá deu na semana passada ordem a in-
vestidores chineses para venderem as respetivas 

participações em três em-
presas canadianas de mi-
neração de lítio, no qua-
dro de um endurecimento 
das regras de investimen-
to estrangeiro impostas 
no setor.

No domínio das teleco-
municações, Ottawa to-
mou igualmente medidas 
contra a gigante chine-
sa Huawei no sentido de 
proibir a tecnologia 5G 
no Canadá.

Trudeau afirmou esta 
terça-feira, numa reação a 

uma série de investigações divulgadas pela rede 
de televisão Global News, que a China financiou 
alegadamente, pelo menos, uma dúzia de candi-
datos no período que antecedeu as eleições presi-
denciais e acusou Pequim de "interferir agressiva-
mente" na política canadiana.

"Demos passos significativos para reforçar a in-
tegridade dos nossos processos eleitorais e conti-
nuaremos a investir na luta contra a interferên-
cia, contra a interferência estrangeira na nossa 
democracia e instituições", afirmou.

NOTÍCIAS
TAÇA: ESTORIL  0-1  BENFICA

De bicicleta
para os oitavos
As vezes, mais vale deixar o Fórmula 1 na ga-

ragem.
Há dias em que a máquina potente, por me-

lhor performance que já tenha mostrado, não vale de 
muito. Porque há caminhos esburacados. E aí é mais 

difícil acelerar. Mais vale ir com jeito. Mesmo que sem 
grande jeito. Porque as estradas sinuosas tornam pre-
ferível outro meio de transporte. Uma bicicleta, por 
exemplo. Nem que seja uma bicicleta meio empenada. 
Se for funcional e der para seguir em frente, mesmo que 
esteticamente não impressione, venha daí a bicla!

Foi isso que aconteceu nesta quarta-feira na Amoreira. 
Sem a potência ou a beleza de outras corridas, o Benfica 
montou-se numa bicicleta tosca para avançar para os 
oitavos de final da Taça de Portugal.

Três dias depois de ter goleado no mesmo estádio os 
canarinhos por 5-1, as águias sofreram com a eficácia, 
mas seguiram em frente na prova. Em comparação com 
o onze de domingo, apenas entrou Neres para o lugar 
Chiquinho. O que fazia prever um Benfica avassalador. 
A verdade é que a pouca rotatividade que o treinador 
deu à equipa não se fez notar na rotação dos motores en-
carnados. Perante um Estoril bem mais sólido defensi-
vamente, o Benfica demorou a arrancar. Meia hora pelo 
menos. Só depois disso se começou a ver um vislumbre 
do que tem sido a equipa de Schmidt, muito graças ao 
génio de Enzo que fez a equipa soltar-se das amarras. 
Mas para arrancar mesmo a sério, o Benfica precisou 
de um vermelho. Logo no segundo minuto da segunda 
parte, Francisco Geraldes rasteirou Rafa quando este se 
isolava e acabou expulso, fragilizando a equipa. A partir 
daí, o Benfica instalou-se pacientemente na entrada da 
área do Estoril e foi carregando em busca de espaço e de 
um erro. Erro que surgiu por aquele que estava a ser um 
dos melhores dos estorilistas. Dani Figueira, que antes 
negara pelo menos três golos certos, falhou uma saída 
a punhos após cruzamento de João Mário, e a bola so-
brou para Neres que com uma bicicleta de improviso 
atirou para a baliza deserta e marcou o único golo da 
partida. Se foi bonita? Não foi. Mas contou. E é mon-
tado nessa bicicleta tosca que o Benfica avança para os 
oitavos de final. O Fórmula 1 fica para outras pistas. O 
importante era não derrapar.
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Champions: as datas dos jogos
de FC Porto e Benfica
Já é conhecido o calendário dos 

oitavos de final da Liga dos Cam-
peões, com a presença de duas 

equipas portuguesas.
O Benfica visita o Club Brugge a 15 de 

fevereiro, e joga na Luz a 7 de março.
O FC Porto joga em Milão, com o Inter, 

a 22 de fevereiro, com o jogo do Dragão 
marcado para 14 de março.

CALENDÁRIO DOS OITAVOS DE 
FINAL DA LIGA DOS CAMPEÕES

PRIMEIRA MÃO:
AC Milan-Tottenham, 14/02/2023
PSG-Bayern Munique, 14/02/2023
Club Brugge-Benfica, 15/02/2023
B. Dortmund-Chelsea, 15/02/2023
Liverpool-Real Madrid, 21/02/2023
E. Frankfurt-Nápoles, 21/02/2023
Leipzig-Man City, 22/02/2023
Inter-FC Porto, 22/02/2023

SEGUNDA MÃO:
Benfica-Club Brugge, 7/03/2023
Chelsea-B. Dortmund, 7/03/2023
Tottenham-AC Milan, 8/03/2023
Bayern Munique-PSG, 8/03/2023
Man City-Leipzig, 14/03/2023
FC Porto-Inter, 14/03/2023
Real Madrid-Liverpool, 15/03/2023
Nápoles-E. Frankfurt, 15/03/2023

FIFA 23: Argentina campeã, 
Portugal em quarto...
Acertaram em 2010, em 2014 e 

em 2018. Será que a história 
vai repetir-se em 2022?

A EA Sports simulou no FIFA 2023 o 
Mundial do Qatar e publicou os resulta-
dos esta terça-feira.

Na simulação do videojogo, é a Argen-
tina que chegará ao topo do mundo no 
dia 18 de dezembro: numa final escal-
dante, o FIFA 23 antecipa que a albice-
leste derrotará o rival Brasil no encontro 
decisivo, por 1-0.

Portugal não aparece como finalista, 

mas sim como semifinalista. A Seleção 
Nacional, depois de vencer a Suíça e a 
Croácia, foi derrotada pelos brasileiros 
nos penáltis, por 5-4, depois de um 0-0 
no tempo regulamentar. No jogo de 
atribuição do terceiro e quarto lugares, a 
seleção francesa, derrotada pela Argen-
tina na outra meia-final, vence Portugal 
por 4-2. Individualmente, Messi apare-
ce como maior nome: o craque do PSG 
consegue a bota de ouro, com oito golos 
em sete jogos.

Piqué termina carreira com
expulsão no banco e... ao intervalo
A carreira de jogador terminou 

esta terça-feira para Gerard 
Piqué com uma... expulsão. O 

experiente defesa espanhol foi suplen-
te na visita do Barcelona ao Osasuna, 

mas ficou impedido de ser utilizado 
por Xavi Hernández, uma vez que foi 
expulso ao intervalo. Piqué não gostou 
das decisões do árbitro Gil Manzano 
na primeira parte, na qual já havia ex-

pulsado Lewandowski, e 
acabou por também ver a 
cartolina vermelha. 

O Mundo Deportivo ga-
rante que o momento da ex-
pulsão registou-se no túnel 
de acesso aos balneários e 
que Manzano sacou do car-
tão perante as críticas su-
cessivas de Piqué, que logo 
após o apito para o final da 
primeira parte entrou em 
campo para tirar satisfações 
junto do árbitro. 

Refira-se que Piqué despe-
diu-se no passado sábado, 
em pleno Camp Nou, mas 
esta noite era mesmo o der-
radeiro jogo da sua carreira.
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1-Benfica	 34	 12	 11	 1	 		0	 34	 		6
2-FC Porto 26 12 8 2   2 27   8
3-SC	Braga	 25	 12	 8	 1	 		3	 27	 11
4-Casa	Pia	AC	 23	 12	 7	 2	 		3	 12	 		8
5-Sporting	 22	 12	 7	 1	 		4	 24	 14
6-Vitória	SC	 20	 12	 6	 2	 		4	 13	 13
7-Portimonense	 19	 12	 6	 1	 		5	 11	 12
8-FC	Arouca	 19	 12	 5	 4	 		3	 14	 18
9-Boavista	 17	 12	 5	 2	 		5	 13	 19
10-Estoril	Praia	 16	 12	 4	 4	 		4	 13	 15
11-GD	Chaves	 16	 12	 4	 4	 		4	 11	 15
12-Rio	Ave	 15	 12	 4	 3	 		5	 15	 18
13-FC	Vizela	 12	 12	 3	 3	 		6	 		9	 13
14-FC	Famalicão	 11	 12	 3	 2	 		7	 10	 16
15-Santa	Clara	 10	 12	 2	 4	 		6	 		8	 12
16-Gil	Vicente	 		9	 12	 2	 3	 		7	 10	 18
17-Marítimo	 		6	 12	 1	 3	 		8	 		8	 26
18-Paços	de	Ferreira   2 12 0 2 10   7 24

 PTS  J V E    D GM   GS

12ª JORNADA
04/11 G. Vicente 1-2 Portimonense
05/11 FC Vizela 0-1 FC Arouca
  FC Porto 4-0 P. Ferreira
  Sporting 3-0 Vitória SC
06/11 Rio Ave 1-0 Boavista
  SC Braga 0-1 Casa Pia AC
  Marítimo 0-0 FC Famalicão
  Estoril Praia 1-5 Benfica
07/11 GD Chaves 0-0 Santa Clara

13ª JORNADA
12/11 FC Arouca 13:00 Rio Ave
  Boavista 15:30 FC Porto
13/11 Vitória SC 10:30 Marítimo
  P. Ferreira 10:30 FC Vizela
  Casa Pia 13:00 GD Chaves
  Benfica 13:00 Gil Vicente
  Portimonense 13:00 SC Braga
  Famalicão 15:30 Sporting
14/11 Santa Clara 15:15 E. Praia

12ª JORNADA
04/11 CD Mafra 3-2 SC Covilhã
05/11 Moreirense 3-2 FC Porto B
  Vilafranquense 1-1 CD Tondela
  Leixões 1-0 Torreense
  FC Penafiel 0-2 Farense
  UD Oliveirense 1-1 A. Viseu
06/11 Feirense 1-1 Nacional
  B SAD 1-3 Est. Amadora
07/11 Trofense 1-2 Benfica B

13ª JORNADA
11/11 Torreense 15:15 Vilafranquense
12/11 Est. Amadora 6:00 UD Oliveirense
  Farense 9:00 Feirense
  Nacional 13:00 FC Porto B
  Benfica B 13:00 FC Penafiel
13/11 A. Viseu 6:00 Trofense
  SC Covilhã 9:00 B SAD
14/11 CD Mafra 13:00 Leixões
  CD Tondela 13:00 Moreirense

1-Moreirense	 31	 12	 10	 1	 1	 30	 13
2-Farense	 24	 11	 7	 3	 1	 22	 12
3-Benfica	B	 22	 12	 6	 4	 2	 24	 13
4-FC Porto B 19 12 5 4 3 14 8
5-Est.	Amadora	 19	 12	 4	 7	 1	 18	 14
6-Vilafranquense	 18	 12	 5	 3	 4	 15	 14
7-Feirense	 18	 12	 4	 6	 2	 14	 9
8-CD	Tondela	 17	 12	 3	 8	 1	 16	 12
9-Leixões	 17	 12	 4	 6	 2	 14	 10
10-Académico	de	Viseu 17 12 4 5 3 21 19
11-CD	Mafra	 15	 12	 4	 3	 5	 14	 19
12-FC	Penafiel	 15	 12	 3	 6	 3	 12	 12
13-UD	Oliveirense	 11	 12	 2	 5	 5	 15	 20
14-Nacional	 10	 12	 2	 4	 6	 9	 17
15-Torreense	 10	 12	 3	 1	 8	 7	 16
16-Trofense	 8	 11	 2	 2	 7	 7	 21
17-B SAD 8 12 2 2 8 19 27
18-SC	Covilhã	 5	 12	 1	 2	 9	 11	 26

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

08/11 Länk Vilaverdense   7-0 FC Oliv. Hospital
  Gil Vicente   1-4 FC Arouca
  Varzim   1-0 S. João Ver
  CD Mafra   0-3 FC Porto
09/11 Académico de Viseu   3-0 Camacha
  Pêro Pinheiro   1-4 Vitória FC
  Nacional   1-0 CD Tondela
  Leixões   3-1 Farense
  FC Famalicão   4-1 Dumiense/CJP II
  Rabo Peixe   2-0 AD Sanjoanense
  Beira-Mar   3-2 Pevidém SC
  Casa Pia AC   2-0 Valadares Gaia
  Vitória SC 2-1(a.p.) FC Vizela
  Estoril Praia   0-1 Benfica
10/11 B SAD   6:00 Machico
  SC Braga 14:45 Moreirense

TAÇA DE PORTUGAL
4ª ELIMINATÓRIA

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

FINAL
Los Angeles FC 3-3 (3-0)G.P. Philadelphia Union

FINAL (EAST)
30/10 PHILADELPHIA UNION 3-1 NEW YORK CITY FC

FINAL (WEST)
30/10 LOS ANGELES FC 3-0 AUSTIN FC

TAÇA DA LIGA
PRÓXIMOS JOGOS
17/11 Grp.C FC Penafiel 15:30 Moreirense
18/11 Grp.G FC Arouca 13:00 Feirense
 Grp.F B SAD 15:30 Boavista
19/11 Grp.G Leixões   6:00 UD Oliveirense
 Grp.E Nacional 10:30 Portimonense
 Grp.H CD Tondela 13:00 Estoril Praia
 Grp.F Vilafranquense 15:30 Vitória SC
20/11 Grp.H Torreense   6:00 Académico de Viseu
 Grp.E SC Covilhã 13:00 Gil Vicente
 Grp.D Paços de Ferreira 15:15 Casa Pia
21/11 Grp.C Est. Amadora 15:45 Benfica
22/11 Grp.A FC Vizela 15:45 GD Chaves
23/11 Grp.G Leixões 15:45 Santa Clara

Taça da Liga vai ter VAR em todos os jogos
Todos os jogos da edição 2022/23 da Taça da 

Liga vão ter videoárbitro, anunciou esta ter-
ça-feira a Liga. Trata-se de 

algo inédito na história da compe-
tição.

«O acordo alcançado entre Liga 
Portugal e Federação Portuguesa 
de Futebol assegura que as 63 par-
tidas da Taça da Liga terão VAR. 
Trata-se, este, de mais um passo 
determinante na valorização da 
Taça da Liga, que contará, graças 
à implementação do sistema da 

vídeoarbitragem, com uma enorme mais-valia», lê-
-se, na nota do organismo. Até agora, apenas a final-

-four tinha VAR, mas a partir desta 
época também a fase de grupos e 
os quartos de final contarão com a 
ajuda da ferramenta.

De resto, durante a fase de gru-
pos, o sistema será operado em 
carrinhas, nos estádios, e será se-
melhante ao utilizado na fase de 
apuramento de campeão na Liga 3. 
Terá linhas de fora de jogo, mas não 
contará com redundância de sinais.

TAÇA DE PORTUGAL: MAFRA   0-3   FC PORTO

Real controlo
Um FC Porto sério e trabalhador e sem a ma-

nia das grandezas não facilitou em Mafra e 
continua a ser dono da Rainha, que conquis-

tou com Real mérito na época passada.
Três dias depois do jogo com o Paços de Ferreira e 

a quatro do vital dérbi da Invicta com o 
Boavista, Sérgio Conceição poupou qua-
se meia-equipa, mas arrancou ainda assim 
uma vitória incontestável.

O desequilíbrio de forças foi evidente des-
de o primeiro minuto mas, sabe-se, a Taça é 
terreno fértil de surpresas. Por vezes ilógica, 
até. E daí a importância da entrada impo-
sitiva no jogo dos azuis e brancos, que aos 
7 minutos adiantaram-se no marcador por 
Iván Marcano. Momentaneamente saciado 
com o golo que procurou avidamente desde 
o apito inicial, o FC Porto abrandou o rit-
mo e permitiu que o Mafra, pelo menos, so-
nhasse. A equipa de Ricardo Sousa foi estoica, recusou 
jogar com linhas baixas, mas cedo se percebeu que o 
desfecho que se registou era inevitável. Sempre que o 
Mafra tentava, o FC Porto respondia com o dobro da 
força. Pela velocidade de Galeno, pela dinâmica de um 

todo e pela agressividade positiva de Otávio.
E por Stephen Eustáquio, que foi o elemento em 

grande evidência nos azuis e brancos nos 45 minu-
tos iniciais. Além de ter assistido para o 1-0, apontou 
o segundo aos 38m a passe de Otávio, o espelho em 

campo da intensidade e do rigor máximo 
de Sérgio Conceição exige de fora, mas que 
aqui e ali falhou. Foi num desses percalços 
que o Mafra quase conseguiu a proeza de 
voltar a sonhar com Taça quando, pouco 
antes da hora de jogo, Diogo Almeida não 
aproveitou um deslize de Eustáquio para 
bater Cláudio Ramos.

Um pequeno iato na superioridade por-
tista, que não só se manteve evidente como 
se acentuou a seguir, já com novas unida-
des em campo. Renan negou o bis Marca-
no, mas pouco depois nada pôde fazer para 
travar uma recarga de Galeno a um remate 

ao ferro do recém-entrado Toni Martínez.
O 3-0 final foi visto por Sérgio Conceição já mais lon-

ge do relvado. O técnico do FC Porto foi expulso pelo 
árbitro Hélder Malheiro depois de uma ação descon-
trolada numa noite de Real controlo.

Mundial de hóquei: Portugal 
empata com a Itália e fica em segundo
A seleção nacional de hóquei em patins, cam-

peã do mundo em título, empatou esta noite 
com a Itália, 2-2, no segundo jogo da fase de 

grupos do Campeonato do Mundo que está a decorrer 
em San Juan, na Argentina. Os italianos marcaram 
primeiro, a equipa comandada por Renato Garrido 
deu a volta ao resultado, mas depois permitiu o em-
pate que deixa tudo em aberto para a última ronda.

A Itália entrou melhor no jogo, com uma boa circu-
lação de bola, muita paciência, deixando muitas vezes 
esgotar o tempo de ataque, mas com uma grande dinâ-
mica junto à baliza de Pedro Henriques. Portugal foi, 
numa primeira fase, reativo, procurando defender bem, 
mas sentindo, depois, dificuldades, na saída para o ata-
que. Valeu à equipa portuguesa a inspiração de Pedro 
Henriques na baliza que foi afastando, um a um, todos 

os remates dos italianos, com destaque duas defesas di-
fíceis a remates do sportinguista Verona. 

No entanto, a primeira grande oportunidade foi para 
os portugueses num livre direto que Hélder Nunes não 
conseguiu transformar em golo, com Gnatta a afastar 
o remate do jogador do Barcelona à segunda tentativa, 
num livre que o árbitro mandou repetir. 

A Itália continuava com uma grande dinâmica, com 
Alessandro Bertolucci a rodar todos os jogadores do 
banco, mas Pedro Henriques continuava intransponível 
dentro da baliza defendendo, inclusive, um penálti de 
Andrea Malagoli. Os primeiros golos surgiram apenas 
a quatro minutos do intervalo. 

Primeiro para a Itália, com Giulio Coco a bater Pedro 
Henriques num livre direto. Bola ao centro e golo de 
Portugal, com João Henriques a passar por trás da bali-
za e a servir Henrique Magalhães para o empate.

Portugal e Itália somam, assim, um ponto, mas os 
italianos ficam à frente do grupo graças à diferença de 
golos. Os italianos contam com dez golos marcados e 
cinco sofridos, enquanto os portugueses têm sete mar-
cados e três consentidos.

No mesmo grupo, a França somou, também esta noite, 
os primeiros pontos ao bater o Chile por 7-5.
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