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Espírito Santo na Santa Cruz

H

á algumas semana tivemos a notícia que as
festas do Santo Cristo estava em andamento
mas que as festas do Espírito Santo não eram
para acontecer.
Podemos vos informar que os mordomos e a sua
comissão decidiram de organizar as grandes festas do
Divino Espírito Santo que vão se realizar nos dias 27, 28
e 29 de maio de 2022.
Em breve vamos apresentar o cartaz numa próxima
edição do jornal A Voz de Portugal. Mas, já podemos
informar que o conjunto Sagres vai atuar no sábado e
domingo uma cantora vinde de Toronto e que vai atuar,
pela primeira vez em Montreal.
Isto são boas notícias para a comunidade.

Feliz Dia

COSTELETAS DE PORCO

das Mães
AZEITE SALOIO

WOW!!!
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PETINGA CONGELADAS
NIGEL 750G
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SACO

PRATO DO DIA

SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO

FEIJOADA À PORTUGUESA

OS ESPECIAIS SÃO EM VIGOR DO 9 ATÉ AO 15 DE MAIO DE 2022
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PENSAMENTO DA SEMANA

O paradigma do voto
MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com

S

DIA DA MÃE
DONS DADOS POR DEUS AO AMOR
AS MÃES BIOLÓGICA E MÃE DO CORAÇÃO
AS MÃES SÃO OS ANJOS DO LAR
As mães são os Anjos do lar e doces confidentes
dos segredos infantis e as conselheiras de todas as
horas. Se um pai é para cem filhos, a Mãe é para
duzentos, tal a tensão e profundidade do seu Amor.
Toda ela se desdobra na assistência cuidada e
permanente de seus filhos.
Somos aquilo que as Mães fizeram de nós. Os
seus conselhos revivem e passa na nossa mente,
por mais avançada que seja a nossa idade, leves
como um bando bater de asas. As restrições eram
ditados pelo amor, Fruto de longa experiência e contacto
com o mundo. Sempre que os filhos correspondem
aos seus apelos e ensinamentos, as mães
rejubilam e entristecem-se com os seus descaminhos
e insucessos. .São vidas inseparáveis que
nem a distância nem o volver dos anos conseguem
enfraquecer. Estão-lhes no pensamento continuamente,
até parece uma obsessão: se correm
perigo, aumentam as preocupações e ansiedades.
As Rainhas também são mães, conhecem as
dores e as alegrias da maternidade, abre os seus
joelhos e no seu regaço se dorme e repousa
tranquilamente. A Santíssima Virgem reúne todas
qualidades de mãe. Na sua presença todos somos
crianças e carecemos do seu auxílio quotidiano e
sob este titulo, sobretudo, que lhe rendemos as
nossas homenagens.. Merece bem a oferta generosa
e incodicional dos nossos corações de filhos
e filhas dóceis e submissas as nossas queridas Mães.
MÃE PALAVRA LINDA DO MUNDO
VIVA AS NOSSAS MÃES
Eduino Moniz
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e cada cidadão vale um voto e a maioria
dos cidadãos é pobre, por que os países
democráticos como o nosso não são mais justos
e mais equânimes nas oportunidades de emprego,
educação, saúde, moradia, alimentação etc.?
A resposta parece óbvia como já disse nosso mais
famoso jogador: o brasileiro não sabe votar? Nem
mesmo 50 anos depois que ele disse isso? Não parece
ser isso, mas sim que os políticos mentem muito e
muito bem. Santos de pau oco que semeiam discórdia
entre amigos e familiares.
Esse é o paradigma do voto: como vencer a mentira
e, depois, eleger prioridades. Descobrir os políticos
mentirosos parece ser uma tarefa mais simples, temos
os jornais sérios para fazer esse trabalho. Já é um mau
sinal quando um político fala mal de grandes jornais
e mesmo dos regionais como este em que você lê este
artigo, afinal um jornal sobrevive de contar bem as
notícias, veraz e com precisão. Adjetivar jornalistas
ou cidadãos que estejam denunciando também é uma
forma de mentira, ou seja, chamar um jornalista de
comunista, não o torna comunista e muito menos
incompetente como jornalista.
Aliás, atribuir
ideologia a alguém é outra mentira. No Brasil não
existe ideologia, são raros os políticos que podem ser
classificados como liberal, conservador, socialista,
comunista et cetera. Basta ver as mudanças de partido
que os políticos fazem, e fazem-nas por interesse
próprio e não por ideologia. Desconfie de políticos
que mudam de partido muitas vezes!
CARICATURA DA SEMANA

Desconfie ainda mais dos que falam em Deus o tempo
todo, pois tomam o seu Nome em vão, principalmente
aqueles que pedem propina e ouro, colocam suas
imagens em Bíblias, usam armas e atiram em cidadãos
por imperícia. E de pregadores que ficam ricos, são
apóstolos do Diabo e um crente não deveria votar
neles. Ao conversar com os fanáticos, encontramos
a maior das mentiras: dizem não ter como mudar o
sistema... Retirar os políticos que estão no poder fará
o país piorar ainda mais... Os outros ladrões são mais
organizados... Não, meus amigos de luta, despejar
quem esteja no poder fazendo coisas ruins é sempre
um bom recado a ser dado. Mas, já deu, né? No
primeiro turno, votemos em um bom candidato.
Aliás, escolher bons senadores e deputados é tão
importante quanto escolher um bom presidente,
afinal, se este for ruim para a Pátria, aqueles têm que
ter coragem e competência para impedi-lo.
E não basta que o candidato seja bom, é preciso que
ele seja viável. Os partidos transbordam de cidadãos
bem intencionados que se tornam candidatos, caíram
na maior mentira dos caciques partidários: você tem
potencial! Não! Você ganhará os votos que seus amigos
e parentes não dariam aos principais candidatos do
seu partido, mas seus votos serão para isso mesmo,
eleger os picaretas de sempre!
É preciso ainda entender que educação, saúde,
emprego etc não são objetivos primários, mas
derivados, do que? Do desenvolvimento tecnológico
aplicado na produção agrícola e industrial e nos
serviços e da água. Da água provém a vida e o sucesso
agroindustrial. Quem destrói a floresta que protege a
água é o primeiro que deve ser banido da vida pública.
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Reflexão sobre
o Dia dos Trabalhadores
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

O

dia dos Trabalhadores,
comemorado este domingo
em Portugal e em grande
maioria dos países, celebra a luta
dos trabalhadores por melhores
condições de trabalho, desde
horários, compensações, direitos de ausência por
motivos específicos, entre outros.
Não irei passar em revista a história do surgimento
deste dia em pormenor, mas julgo ser importante
recordar que passou por manifestações que
começaram nos EUA para redução de horários de
trabalho, que convenhamos, eram decididamente
exploratórios. Outras lutas se seguiriam como
as remunerações, direito a férias, até aos nossos
dias onde é reconhecido o direito a ausência
remunerada por paternidade quando em alguns
países, exemplo os EUA, a ausência por maternidade
ainda é reconhecidamente curta, diria mesmo
excessivamente curta! Naturalmente estas conquistas
devemos ao movimento sindicalista que organizou e
consolidou os ensejos dos trabalhadores por forma
a que estes tenham garantias, refletidas hoje em dia
em códigos do trabalho que estabelecem uma base
legal para o trabalho. Ainda assim julgo meritório
lembrar os trabalhadores que se sacrificaram por
esta evolução. Nos trabalhadores reside o mérito
principal, pela coragem e determinação evidenciadas.
É certo que houve e há abusos de parte a parte –
pessoalmente conheci casos de abuso do trabalhador
face à sua entidade patronal assim como da entidade
patronal sobre o trabalhador – mas não podemos
negar que a evolução e os resultados são amplamente
positivos, apesar da natureza humana por vezes
perverter direitos em abuso de parte a parte.
Lembremos também que estas lutas começaram
no final do século XIX, prolongando-se por
décadas pelo século XX a dentro, existindo ainda
nos nossos dias em especial em regiões do globo
menos desenvolvidas. Comparando estas regiões
menos desenvolvidas, onde por ventura o nível
académico é bastante inferior à média dos países
mais desenvolvidas e onde as circunstâncias sociais,
económicas e até culturais são bastante diferentes
àquilo que estamos nós habituados, comparandoas com circunstâncias como na Europa em geral
ou mesmo na América do Norte, verificamos que
as exigências dos trabalhadores serão bastante
diferentes. Em alguns países, onde destaco Portugal,
a extrema colagem dos sindicatos a determinados
quadrantes políticos perverte a sua função
primordial pois coloca os sindicatos numa posição
de arma política que muitas vezes, à sombra de
reivindicações populistas de cariz político duvidoso,

acabam por prejudicar de forma indireta os próprios
trabalhadores pois se as suas reivindicações são
aparentemente justas, por outro lado apresentam
dificuldades ao desenvolvimento das próprias
empresas e consequentemente à produtividade,
conceito este que parece ser desconhecido da quase
totalidade dos sindicalistas.
Há também as novas formas de trabalho,
nomeadamente o trabalho remoto, onde um
trabalhador pode exercer as suas funções de longe,
muitas vezes de outro país, que cria novas exigências
tanto ao trabalhador como à entidade patronal
que os sindicatos parecem ignorar. Olho para as
manifestações do primeiro de Maio em Portugal e,
olhando para a mesma data de há 20, 30, 40 anos ou
mais, verifico exatamente as mesmas reivindicações,
exatamente a mesma mentalidade que ficou
sedimentada no tempo.
Não admira portanto o número decrescente de
trabalhadores sindicados; não admira vermos líderes
sindicais que mais parecem armas de arremesso
político soltas em momentos taticamente escolhidos
dentro de uma estratégia de apropriação dos
sindicatos não para benefício dos trabalhadores e da
sociedade, mas sim como arma política onde se dão
algumas migalhas aos trabalhadores para os manter
ao serviço de interesses partidários. Por vezes, estes
interesses nem são políticos mas estão ao serviço de
uma classe dentro de determinado setor económico,
classe esta que devido às suas funções é fundamental
a esse setor económico e como tal tem uma espécie
de monopólio reivindicativo até sobre outras classes
de trabalhadores dentro do mesmo setor, que
acabam por ter menos voz por serem acessórias ou
de suporte.
O desafio exige uma evolução dos sindicatos,
certamente adaptados às circunstâncias de cada
país, região ou mesmo setor, mas sem descurar ou
ignorar as circunstâncias globais e os fundamentos
básicos de economia, assim como as experiências do
passado, focando-se nos trabalhadores sem ignorar
que estes não existem sem quem lhes dê trabalho
e que o equilíbrio nesta relação é primordial à
satisfação de ambas as partes e consequentemente ao
desenvolvimento da sociedade.

AGENDA COMUNITÁRIA

CRÓNICA

PRÓXIMOS EVENTOS
NA APC
DOMINGO,
8 DE MAIO 2022
DIA DA MÃE
Sopa, acepipes, buffet
de cozido à portuguesa e
sobremesa. Haverá música & dança com o
nosso trio Eddy, Tony & DJ X-MEN
Preço: Sócio 25 mães– Não Sócio 30 Mães
Para Reservas: Virgílio 514-709-7868
Carlos 514-821-8935
Victor 514-569-5096

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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Espíritos Santo é fé e luz!
MÁRIO CARVALHO
Chefe de A Voz de Portugal
Fotos: Manuel Neves

O Espírito Santo, é fé e luz que ilumina a vida de quem
tem crença e devoção na terceira pessoa da Santíssima
Trindade, quem nem as trevas da pandemia apagaram!
O pai é Deus, o filho é Deus e o Espírito Santo é Deus.
Para os crentes, a Santíssima Trindade não precisa de
explicação, é simplesmente um mistério da fé.

Foi no mês de Maio do ano de 2019, que fui convidado
pelo casal Antero e Rosa Branco para participar na
coroação do segundo domingo, da mordomia da
missão de Santa Cruz em Montreal, os terceirenses
dizem domingo e nos micaelenses dizem dominga,

mas a fé, crença e devoção do divino Espírito Santo é
a mesma em qualquer das nove ilhas do arquipélago
dos Açores.
Mas como é sobejamente do conhecimento de todos
a pandemia se instalou nas nossas vidas e as tradições
foram todas postas de lado, nada se fez, durante este
tempo todo.
Felizmente ainda com algumas precauções, no
transacto domingo dia 1 de Maio, na igreja de Santa
Cruz foi realizada a coroação do Segundo domingo do

Espírito Santo.
Os domingos e respectivas coroações do Espírito
Santo, que honra a terceira pessoa da Santíssima
Trindade, são as mais populares festas dos Açores e da
comunidade.
Depois da coroação a família Branco convidou
os familiares e amigos a um almoço convívio no
restaurante Estrela do Oceano, aonde foram gracejados
com um repasto típico do Espírito Santo à moda da

ilha Terceira.
As deliciosas sopas do Espírito Santo, Alcatra, e arroz
doce que maravilha. Foi um dia bem passado entre
amigos que já não os via há muito tempo.
O tempo passa, mas as tradições ao divino Espírito
Santo não morreram, em nunca morrerão na memoria
do povo Açoriano.
Viva o Espírito Santo e a família Branco.
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Baile em Branco no Estrela do Oceano
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

E

u não me lembro da história do
Baile em Branco no Estrela do
Oceano porque é a segunda vez
que venho a esta festa. Mas sei que desde 2016 o
restaurante está cada vez mais lindamente decorado.
E cada vez podemos ver que os proprietário do
Restaurante e os seus benfeitores trabalham muito
forte para que todos os presentes ficam com lindas
recordações da sua vinda ao restaurante Estrela do
Oceano que está situado no 101, rua Rachel Este, em
Montreal, mesmo no centro da comunidade, pertinho
da igreja, da Caixa Portuguesa, da escola, do jornal,
das padaria e claro do programa televisivo A Voz de
Montreal.
Nesta edição do Baile em Branco temosa oportunidade

de ter Eddy Sousa e DJ XMen que animaram esta noite
e certamente são claramente duas pessoas que são
capaz de fazer desta noite, uma noite memorável.
E, sim! Foi mesmo para arrebentar.
O Eddy Sousa estava numa boa forma e o DJ acabou
a noite e tenho a certeza que todos estavam bastante
cansados no fim da noite porque a animação foi
sensacional.
Tivemos uma boa mistura de canções, de pop, rock,
bailinhos, etc.
O que é mais lindo é que todos estavam de branco

apresenta uma linda sensação luz, bondade, inocência
e suavidade. Também podemos notar que anjos estão
sempre apresentado em branco.
Mas, é claro que não tinha muitos anjos neste Baile
em Branco.
Alcindo, Gabriela, Steven e toda a equipa do
restaurante Estrela do Oceano trabalharam muito
forte para que todos possam ter uma experiência
gastronómica única durante esta linda festa e o serviço
estava impecável, também posso dizer que todos
os presentes foram
sensacional, portaramse bem e festaram em
grande.
Parabéns por mais um
evento notável e digno
de ficar nas nossas
memórias como um
grande evento.

COMUNIDADE
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POSSÍVEL VIAGEM DO PAPA A MOSCOVO – A
NATO FEZ COM QUE O KREMLIN REAGISSE
MAL E DESENCADEASSE O CONFLITO

FOTO DA SEMANA

ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

U

ma boa Ocasião para os
Media começarem a ser mais
objectivos nas Informações.
Na entrevista ao jornal Corriere della
Sera (03.05.2022), o Papa Francisco
disse que estava pronto para ir a Moscovo e que quem
começou propriamente a guerra foi a NATO: "Penso
que antes de ir a Kiev, tenho de ir a Moscovo". Disse que
o encontro não serviria exactamente para condenar
Putin, porque o verdadeiro "escândalo" da guerra de
Putin era "o ladrar da NATO às portas da Rússia",
fazendo com que o Kremlin "reagisse erradamente e
desencadeasse o conflito"(1).
A viagem de um papa tem sempre um caracter
simbólico e como tal o Santo Padre prefere ir primeiro
a Moscovo e só depois dar resposta ao convite da
Ucrânia! Francisco considera que uma visita a Kiev
neste momento é de pouca utilidade para a paz. "Sinto
que não devo ir. Primeiro tenho de ir a Moscovo,
primeiro tenho de me encontrar com Putin. Mas
também sou padre, o que posso fazer? Eu faço o que
eu posso.
Se Putin abrir a porta."O Santo Padre já várias vezes
tinha condenado claramente a guerra de intervenção.
O chefe da Igreja também culpou a guerra do
"comércio" de armas, um "escândalo" com o qual
poucos discordariam. E acrescenta: "Era evidente que

O CLUBE ORIENTAL DE REGRESSO
as atividades com o São João Batista

dia 23 de junho a partir das 16h

boa sardinha
bifanas
caldo verde
feijoada
e boa pinga
São todos
bem-vindos
progamação
em beve...

as armas estavam a ser testadas ali. Os russos sabem
agora que os seus veículos blindados são pouco úteis
"e já estão a pensar noutras coisas". As guerras são
travadas para testar armas que tenham sido produzidas.
Outras citações do Papa no Corriere della Sera em nota
(2): O vaticano já iniciou diligência e enviou a Putin a
mensagem de que o Papa estava disposto a ir a Moscou
(3). À pergunta sobre a conversa vídeo que teve com
o Patriarca Kirill, Francisco disse ter-lhe respondido:
“Irmão, não somos clérigos do estado; não podemos
usar a linguagem da política, mas a de Jesus. Somos
pastores do mesmo povo santo de Deus.”
Esta intervenção do Papa poderia tornar-se em motivo
para que a imprensa passasse a ter mais interesse em
livros e investigação do que em armas e propaganda!
De facto, teremos de concluir que nesta guerra,
além da dignidade humana, quem mais perderá será
a Europa que vai de Lisboa aos Urais. A estratégia
militar russa está a falhar, a estratégia dos USA/NATO
de construirem um mundo unipolar falhará porque
obrigaria a Rússia a unir-se à China e a China terá
então oportunidade de invadir também Taiwan! Este
medo de virmos a ter uma guerra mundial com dois
epicentros (um na Europa e outro na Ásia, poderá levar
os USA a não intervirem directamente mas a tentarem
prolongar a guerra na Ucrânia para enfraquecerem
mais a Rússia à custa da Europa e a aniquilação da
Ucrânia. Ainda bem que a NATO não tem folgo para
manter uma guerra com dois epicentros porque desta
maneira talvez se evite uma guerra nuclear (4).

COMUNIDADE
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Zé Amaro, Lucenzo e Rodrigo EM MEMÓRIA
Leal no do Dia de Portugal
DAS NOSSAS MÃES
em Fall River
DE TODAS AS

Z

é Amaro, Lucenzo e Rodrigo
Leal são alguns dos grandes
nomes do cenário musical
que vão abrilhantar a comemoração
do Dia de Portugal na cidade de Fall
River, que regressa este ano entre os
dias 9 e 12 de Junho, com um arraial
junto às Portas da Cidade, na Ponta
Delgada Boulevard.

de comes-e-bebes.
A tarde será dedicada à música
tradicional portuguesa, com a
apresentação do Grupo Folclórico da
Sociedade Cultural de Fall River, às 17h
Seguir-se-á a actuação do artista local
Tony Borges e Code 6 (19h).
Zé Amaro, o Cowboy mais conhecido
de Portugal, subirá ao palco com a sua

GERAÇÕES.

domingo 8 de maio

VENHAM VOS RECOLHER
banda às 20h15.
O popular cantor e compositor
luso-francês Lucenzo, que ganhou
reconhecimento internacional em
2010 com o hit “Danza Kuduro,” irá
actuar às 21h45. O DJ Intoit encerrará o
programa dessa noite com música para
dançar no pavilhão. No último dia das
festividades, o recinto abrirá à 13h, com
várias atividades infantis, entre as quais

EM TODAS PRIVACIDADE
NUMA DAS NOSSAS LOCALIZAÇÕES
DE SEPULTURA

das 10h às 16h
•
•
•
•
•

Mausoléu de Saint-Martin
Jardim das memórias
Columbário de Laval
Columbário Bellechasse
Columbário Pointe-aux-Trembles

Um presente será oferecido a cada família
no local.

CERIMÓNIA COMEMORATIVA*
Orações, música, leituras e reflexão espiritual

As festividades começarão na quintafeira, com uma degustação de comida
portuguesa, com pratos fornecidos por
estabelecimentos de restauração locais.
A iniciativa terá lugar entre as 18h30 e
as 20h30, sob um pavilhão patrocinado
pelo Empire Automotive Group. Os
bilhetes para este evento custam $15
por pessoa. Seguir-se-á música para
dançar com o DJ Brennan DeMelo.
Na sexta-feira, a Bandeira Portuguesa
será hasteada junto às Portas da
Cidade, às 18h15, durante uma
breve cerimónia, que contará com a
presença de membros da comissão
organizadora, entidades eleitas e
membros da comunidade.
Nessa noite, o arraial será abrilhantado
pelos artistas locais Manel, the Island
Man (19h) e David De Melo (20h15),
e por Rodrigo Leal, filho do saudoso
Roberto Leal, que prestará um tributo
ao seu pai falecido em 2019 (21h30).
O DJ Infinite encerrará o programa
dessa noite com música para dançar no
pavilhão.
As actividades no sábado terão início
pelas 15h com a abertura das barracas

pintura de rosto, demonstrações com
viaturas de Bombeiros e Polícia, estátua
humana, futebol e mais. Às 15h, terá
lugar um espectáculo com Mr. Mágico,
um ilusionista vindo de New Jersey.
O programa musical terá início às
16h15 com a actuação da artista local

Nadia com a Banda Karma.
O conjunto Starlight, oriundo do
Canadá, subirá ao palco às 17h30.
A comemoração terminará por volta
das 19h, com o sorteio de uma rifa e
uma breve intervenção dos membros da
comissão.
Todas as actividades são grátis com
excepção da degustação de comida
portuguesa. Para mais informações,
visitar a página do Day of Portugal Fall
River no Facebook.

13h00 – em francês
14h00 – em português
15h00 – em italiano
*Somente no Mausoléu de Saint-Martin

O MURO DA MEMÓRIA,
PARA NÃO ESQUECER
AS GERAÇÕES PASSADAS
Você quer fazer um gesto de memória sem
se mover? Convidamos a visitar memoria.ca
para escrever uma reflexão sobre o nosso
espaço virtual, o Muro da memória. Estas
mensagens serão projetadas em luz no
coração do Mausoléu Saint-Martin.

514 277.7778 memoria.ca

MEMORIA-fêtedesmères VOZ V1.indd 1

2022-04-29 12:11 PM
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Feliz Dia da Mãe para todas as Mães do Mundo
FRANCISCA REIS
Diretora-Adjunta

O

Dia
da
Mãe
é
comemorado em todo
o mundo mas em datas
diferentes:
No Canadá o Dia da Mãe é
comemorado todos os anos no segundo domingo
do mês de maio tal como no Brasil, Estados-Unidos,
Austrália, Alemanha, China, Cuba, Grécia, Itália,
Japão, Suíça e Venezuela.
Em Portugal o Dia da Mãe começou por ser
comemorado a 8 de dezembro, dia da Imaculada

Conceicão.
A data foi alterada para o primeiro domingo de maio
em 1970 em homenagem a Virgem Maria, mãe de
Cristo, tal como em Espanha e nos países africanos de

Quando voce é mãe, nunca mais está sozinha em seus
pensamentos aonde quer que seja no mundo, Mãe é
Mãe.
Ser Mãe é abracar o mundo através do milagre da

língua oficial Portuguesa.
Na Inglaterra a tradição comecou com a Quaresma o
quarto domingo de Quaresma é chamado "Domingo
da Mãe".
Na França, Suécia, Colombia, Marrocos e Tunisia as
Mães são homenageadas no último domingo de maio.
Na Índia, Bélgica, e Costa Rica foi escolhido o dia 15
de agosto para comemorar o Dia da Mãe.
Na Russia foi escolhido no último domingo de
novembro.
Em Iugoslavia a tradição é muito diferente o mês
de dezembro foi escolhido duas semanas antes do
Natal, as crianças costumam amarrar a mãe quando a
mãe acorda. Para a mãe ser libertada, a mãe tem que
oferecer presentes aos filhos.

vida, ser Mãe é dar vida a vida.
Ser Mãe é descobrir que a maior alegria da vida é
partilhar todo o nosso amor com os nossos filhos. Só
quem é Mãe sabe o que é amar incondicionalmente
uma presença que está sempre presente, somos aquele
amor garantido e constante mãe é tudo, mãe é saber
amar. Ser mãe é uma benção divina, Deus não pode
estar em todos os lugares e por isso Deus criou as Mães.
Quero enviar um beijinho a todas as mães, o Dia da
Mãe deve ser todos os dias para todas as Mães Parabéns
que sejam sempre felizes.
Para a minha querida Mãe que já partiu só me resta a
saudade da minha querida mãe.
Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe
não tem nada.
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

721, rua Jarry Este
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

SÓ PARA RIR

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

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

Renovações

Mercearias

GILBERTO

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

T.: 514.668.6281
Restaurante

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

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

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514-849-3808
Monumentos
Qual o nome do peixe que caiu do vigésimo andar?
Aaaaaaaaah, Tum!

115 Rua Rachel E,
Montréal
QC H2W 1C8
(514) 419-5515

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

Onde é que os micróbios fazem surf?
Num micro-ondas

info@romados.co
ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Notários

Contabilista

Como é que uma abelha morre eletrocutada?
Numa flor rosa choque

61 anos ao serviço
dos nossos
leitores, clientes e
à comunidade

Conheces a piada do iogurte?
– Não.
– É natural…
Iam dois amendoins na rua. Um contou uma
anedota, o outro descascou-se a rir.

RECEITA DA SEMANA

Bifes de Peru com Camarão e Cogumelos
SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Renovações

imobilíaria

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

INGREDIENTES (4 PESS):
4 bifes de peru
200 gr miolo de camarão
cogumelos paris q.b.
2 dl natas light
1 dl vinho do porto
3 colh sopa ketchup
azeite e margarina q.b.
sal e pimenta q.b.

PREPARAÇÃO:
Tempere os bifes com sal e pimenta.
Leve ao lume uma frigideira com o azeite
e deixe aquecer, junte a margarina e
os bifes e deixe-os cozinhar de ambos
os lados até ficarem bem passados.
Retire-os e reserve. Junte os cogumelos
laminados à mesma frigideira com a
gordura de fritar a carne mexa e deixe cozinhar durante 5 min. Junte o miolo de camarão, as natas e o ketchup, deixe
ferver, rectifique o sal, adicione depois o vinho do porto e deixe cozinhar até ficar um molho cremoso.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

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

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter uma ideia
do trabalho a fazer www.swdla.com

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

MECÂNICO
JÚNIOR
Emprego já está disponível
de 17$ a 21$/hora, depende da experiência
Seguro médico após 3 meses
Tempo inteiro - de segunda a sexta
com disponibilidade aos fins-de-semana
Aberto apenas a cidadãos canadianos
ou com permite de trabalho
Enviar cv para: jody@laurentianlanes.com
Laurentian Lanes Bowling centre
222 montée de Liesse, ville Saint-Laurent

O Soares e Filhos está a
procura de empregados a
tempo inteiro ou parcial.
514-288-2451
Precisa-se de uma
caixeira com ou sem
experiência. Que
fala as três línguas
seria uma mais valia
para o emprego.
Se gostas de um
bom ambiente de
trabalho com gente
simpáticas e um
patrão sensacional,
é só chamar.

514-660-8493

MEGA CENTRE MONTREAL
Empresa respeitada e reconhecida no meio
profissional está a procura de empregados em vários
ramos:
Homens em tabalho geral; Pessoas em cargo
das estufas; Motorista classe 1 e 3; Escriturário;
organizador para os transportes; Obras gerais.
Venham juntar-se a uma equipe Dinâmica.
Tempo inteiro ou tempo parcial
Boa oportunidade e progreso na sua carreira.
GINO: 514-821-1034

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

EMPREGOS
A DPE construção está, neste momento, à procura de trabalhadores
em renovação, trabalho geral e pintura, salário sengundo a experiência, seguro de grupo após 3 meses.

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

UMA ESCOLHA CERTA

Contactar Décio Cardoso

450-674-9220

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
EM FÁBRICA DE ALUMÍNIO DENTRO E FORA
PARA MAIS INFORMACÃO CONTACTO PELO

TEL.:514-362-1300

Precisa-se uma senhora para tomar
conta da minha mãe de 80 anos de
idade. É só 20h por semana durante as
tarde, com experiência, se possível.

514-972-2517

(ZELADOR) Trabalhador/a que faz tudo
Este anuncio é para homens ou mulheres
trabalho disponível de imediato
16$ a 19$/hora, depende da experiência
Seguro médico após 3 meses
Tempo inteiro - de segunda a sexta
com disponibilidade aos fins-de-semana
Aberto apenas a cidadãos canadianos
ou com permite de trabalho

Enviar cv para: jody@laurentianlanes.com
Laurentian Lanes Bowling centre
222 montée de Liesse, ville Saint-Laurent

Precisa-se de uma dama de
companhia para a minha mãe
somente para algumas horas
durante a semana.
Horário Flexível.

†

ANTONIO JOSÉ GALHOZ

1945 - 2022
Faleceu em Montréal no dia
27 de abril de 2022, com
76 anos de idade, o senhor
António
José
Galhoz,
natural de Moura, Alentejo,
Portugal, esposo da Sra.
Angelina Morgado Galhoz.
Ela deixa na dor sua
esposa, seus filhos José
Manuel e Paulo Alexandre
(Lisette Giroux). Seus netos
Janson, Akexandre e Shawn,
familíares e amigos.

Serviços fúnebres:
ALFRED DALLAIRE | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório teve lugar quarta-feira 3 de maio de 2022 das
14h às 17h e das 19h às 21h. Uma liturgia da palavra
teve lugar na capela do centro funerário e foi sepultad0
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem Haja.

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

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

514-733-0421

SERVIÇO
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

JOGO DOS 7 ERROS

Eduino
Martins

Pedro
Alves

CRÓNICAS
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“O Som dos Búzios”
ANTÓNIO PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos muito felizes
com o seu par. Não espere que o amor vá ter consigo, dê o primeiro
passo. Saúde: Proteja-se de mudanças de temperatura. Dinheiro:
Tenha cuidado com a forma como trata os seus colegas. Lembre-se que eles
merecem todo o seu respeito. Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20
TOURO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor:
Antes de acusar o seu par, pense se não está a ser exagerado ou
injusto para com ele. Saúde: Período marcado pela instabilidade
emocional. Procure manter o equilíbrio através da prática de
meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar um
novo projeto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49
GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não alimente
discussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar. Saúde:
Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas
queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano que lhe
permita controlar o seu orçamento doméstico.
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47
CARANGUEJO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento
antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperamse períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para as
alegrias que também hão-de vir. Saúde: Não se preveem problemas neste
setor. Dinheiro: É possível que receba dinheiro inesperadamente.
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22
LEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Pode sofrer uma desilusão com alguém da
sua família. Mantenha a serenidade em qualquer situação. Saúde:
Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se não se sentir
bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional e avalie se vale a pena
manter um emprego que prejudica a sua estabilidade emocional.
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25
VIRGEM: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir vontade de ajudar os outros.
Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde: Cuidado com as
correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e
aposte na melhoria das suas condições de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48
BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: É possível que conheça uma pessoa que, em pouco tempo,
conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte o
seu médico se tem tido problemas ligados com a ansiedade. Dinheiro:
Momento propício para proceder a uma mudança radical no panorama
profissional. Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista
na sedução. O seu poder de atração está em alta. Saúde: Esteja
atento aos sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: Procure
pensar mais nas necessidades dos outros e seja mais generoso. Números da
Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33
SAGITÁRIO: Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões que não levam a lugar
nenhum. Saúde: Tendência para insónias. Beba chá de camomila
antes de dormir. Dinheiro: Período favorável para pôr projetos em
prática. Aproveite e planifique as suas atividades.
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa
Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação.
Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. Saúde: Período
sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se por estar
à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles exigirão o
máximo de si. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.
Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia sensual. Liberte-a
e viva a paixão com intensidade. Saúde: Consulte o seu médico,
provável falta de vitalidade. Pode tomar um suplemento vitamínico,
ajudá-lo-á a enfrentar os desafios quotidianos. Dinheiro: Resolverá os seus
problemas facilmente. Não se preocupe, pois está numa fase favorável.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42
PEIXES: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor poderão
causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa amada. Modere
o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa um período em
que anda mais agitado. Vigie o aparelho digestivo. Tendência para úlceras
nervosas. Dinheiro: Evite despesas desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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oi com muito gosto que
lancei o meu livro “O Som
dos Búzios”, que condensa
o modus vivendi do meu torrão
natal, a vila de Rabo de Peixe, terra
de tão surpreendentes tradições, com o objetivo
de procurar ser um legado para a posterioridade.
Nele focam-se aspetos das lembranças de uma terra
cheia de ricos pergaminhos culturais e sociais que
importam mostrar não só aos vindouros, como levar
ao conhecimento dos micaelenses e açorianos, quer
vivam nestas ilhas, quer residam na diáspora.
Esta obra de pesquisa aborda um acontecimento, já
esquecido nas brumas do tempo, em que o povo de
Rabo de Peixe saiu à rua, no dia 19 de junho, de 1869,
para protestar contra as péssimas condições de vida,
em que a fome grassava e infligia, em muitas camadas
da população ostracizadas, grandes tormentos e
sacrifícios, provocadas pela penúria e escassez de
alimentos. A falta de milho, a base da alimentação das
famílias ou os seus preços exorbitantes, tornava a vida
dura dos habitantes da freguesia que se encontravam
em deploráveis condições de miséria.
A imprensa açoriana da segunda metade do século
XIX relata a situação vivida, em toda a ilha, o que
provocou um forte clima de contestação à política
seguida pelo poder central, relativamente aos anseios
de população por condições de vida mais dignas.
Neste livro falo de figuras que tiveram um papel
preponderante neste acontecimento em Rabo de Peixe,
como foi António Tavares Moniz, um empresário que
o povo tratava com respeito e deferência. Era um
homem letrado, que lia os jornais, tinha um discurso
bem articulado e não esquecia o drama que se vivia na
sua freguesia.
No dia seguinte, no dia 20 de junho, centenas de
pessoas, a seu pedido, marcharam sobre a vila da
Ribeira Grande e juntaram-se à multidão que invadiu
o edifício dos Paços do Concelho, onde funcionavam
todas as suas Repartições Públicas, queimando as
escrituras matriciais e libertando todos os presos da
cadeia que ali existia.
A par deste acontecimento histórico, o romance que

se desenrola neste livro, com amores entre famílias
desavindas, dá o moto às vivências da população,
retratando o dia a dia do povo de Rabo de Peixe,
que deu as mãos a uma família da ilha Terceira, que
foi acolhida na freguesia com estima e foi ela que se
tornou numa peça central na busca de soluções para
resolver o problema da fome.
Nele fala-se da história da localidade e das gentes, da
idiossincrasia, da atitude de apego a esta terra, muitas
vezes tão maltratada, e da sua determinação perante
todas as adversidades que estoicamente sempre
enfrentam em defesa de Rabo de Peixe.
O livro foi impresso pela Gráfica Açoriana e tem o
prefácio do jornalista e escritor Santos Narciso cujo
trabalho veio valorizar a obra, escalpelizando com o
seu talento e com grande perícia literária o dissecar do
seu conteúdo, que é também uma homenagem singela
a Rabo de Peixe e às suas gentes.
Nesta minha crónica semanal, deixo uma palavra
de agradecimento à Cooperativa A Ponte Norte,
pelo apoio para a edição deste livro, bem como à
EDA Renováveis e, bem assim, à associação “Vadios
Azores Seckchers”, na pessoa de Manuel Carreiro, pela
produção da pintura do búzio que embeleza a capa do
romance.
Considero que “O Som dos Búzios” é um livro que
para além de um tributo ao passado que nele pode ser
revivido por muitos, tem também a função de ser um
estímulo para as novas gerações conhecerem as suas
raízes e as valorizarem, pelo que constitui um desafio
de se remexer na memória que o tempo não apagou
de um povo que vive com entusiasmo o seu dia a
dia, em que os homens do mar e os homens da terra,
modelam, com o seu trabalho árduo e honrado, este
Rabo de Peixe com o melhor que há numa ametista,
que importa continuar a lapidar.
A voz do jornalista Sidónio Bettencourt, ao recitar
um poema que eu escrevi em junho de 2008, foi
um momento de muita emoção naquela sala de
espetáculos, pois interpretou com rigor a mensagem
que eu pretendia difundir sobre o percurso da história
do nosso Rabo de Peixe.
Espero que o meu contributo sirva para se continuar
a promover a Vila de Rabo de Peixe como um pedaço
desta ilha que merece ser acarinhado e dignificado.

Rússia toma decisão de
abandonar a Estação Espacial

O

responsável pela agência espacial russa
Roscosmos, Dmitry Rogozin, afirmou
em declarações aos órgãos estatais de
comunicação TASS e RIA Novosti (via Bloomberg)
que a Rússia pretende abandonar a Estação Espacial
Internacional.
A decisão contraria o que havia sido
dito anteriormente pela NASA, que
garantiu que a Roscosmos continuaria
a fazer parte da Estação Espacial até
2030. Para justificar a decisão, Rogozin
culpou agora as sanções impostas à
Rússia devido ao conflito na Ucrânia.
“A decisão já foi tomada, não estamos
obrigados a falar dela publicamente.
Posso dizer apenas isto - de acordo com
as nossas obrigações, vamos informar
os nossos parceiros sobre o final dos
nossos trabalhos na Estação Espacial
Internacional com um ano de aviso”,

afirmou Rogozin.
Apesar deste abandono da Estação Espacial
Internacional, a Rússia não pretende desistir das suas
ambições no Espaço e até já anunciou a intenção de
avançar com a construção da sua própria estação
espacial.
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Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

E

m entrevista recente à Rolling
Stone, Sam Raimi disse, em
tom de brincadeira, que aceitou
dirigir Doutor Estranho no Multiverso
da Loucura como forma de “ensinar
essas crianças como se faz um filme
de super-herói”. A fala espirituosa, no
entanto, se mostrou verdadeira, e o

diretor transformou o segundo longa
solo do Mestre das Artes Místicas
em uma aula sobre as infinitas
possibilidades que o MCU guarda
para cineastas mais corajosos. Sem
vergonha de imprimir sua marca na
sequência, Raimi cria um dos capítulos
mais aterrorizantes e emocionantes da
franquia.
Logo de cara, Multiverso da Loucura
mostra que não se prenderá às amarras
criadas pela política de “diversão
familiar” da Disney. Em poucos
minutos, o espectador vê mortes,
desmembramentos e traições, chocando
quem esperava por uma produção
mais-do-mesmo do Marvel Studios.
Ao mesmo tempo em que estabelece
o momento emocional de Stephen
(Benedict Cumberbatch) e alguns
poderes de América (Xochitl Gomez),
esse início também serve como prévia
para o ritmo alucinante que dominará
o longa.
Contando
com
um
roteiro

surpreendentemente
enxuto
de
Michael Waldron (Loki), o novo
Doutor Estranho não perde tempo com
exposições verborrágicas, utilizandose de respostas simples para explicar
apenas conceitos que podem alienar
público não acostumado com o MCU.
Muito mais focado no desenvolvimento

de personagens e suas relações, o texto
proporciona uma imersão relativamente
rara na franquia, sendo capaz de
emocionar e surpreender até quando
flerta com o brega característico dos
gibis.
Aliada a essa profundidade está a
bem-vinda introdução de elementos
do horror, gênero que Raimi já provou
dominar algumas vezes. Embora seja
mais um terror para “não-iniciados”
do que outros trabalhos do diretor,
Multiverso da Loucura importa tropos
de filmes slasher e de possessão de forma
eficaz, criando um clima amedrontador
que permeia até as poucas cenas de
respiro do longa.
O mergulho no terror é incrivelmente
potencializado pela atuação de Elizabeth
Olsen, que transita brilhantemente
entre a doçura de Wanda e a crueldade
da Feiticeira Escarlate. Seja se reunindo
com Billy (Julian Hilliard) e Tommy
(Jett Klyne) ou perseguindo Strange e
América através de túneis escuros, a

atriz faz de Multiverso da Loucura não
só seu melhor trabalho no MCU, mas
um dos melhores de sua carreira.
Assim como a colega de elenco,
Benedict
Cumberbatch
também
consegue dar a Stephen Strange uma
série de novas camadas que eram apenas
sugeridas em produções anteriores.

Em sua melhor aparição na franquia,
o ator guia o Mago por uma jornada
emocional iluminadora, embora não
necessariamente satisfatória, deixando

LAZER

espaço para um crescimento ainda
maior para o personagem no futuro.
O elenco de apoio também faz um
trabalho competente. Mesmo que não
brilhem tanto quanto Cumberbatch e
Olsen, Xochitl Gomez e Benedict Wong
dão um sentimento ímpar a Multiverso
da Loucura, lembrando Strange de suas
e virtudes e ajudando-o repetidamente
a superar algumas de suas falhas mais
gritantes.
UMA VIAGEM VISUAL
Um dos pontos mais precários das
produções mais recentes do Marvel
Studios tem sido, já há alguns filmes,
o uso de efeitos visuais, que, apesar de
chamarem a atenção da Academia,
têm criado distrações que dificultam a
imersão dos fãs. E, mesmo que não seja
impecável em Multiverso da Loucura,
o CGI é, pelo menos, bem utilizado
por Raimi para montar um espetáculo
visual digno de um personagem do
porte do Doutor Estranho.
Seja quando o Mestre das Artes
Místicas viaja entre várias realidades
de uma vez ou corre atrás do McGuffin
da vez, Multiverso da Loucura toma
todo o cuidado para que cada cenário
seja único e inesquecível, por menor
que seja seu tempo em tela. Grandioso,
o filme brinca com visuais e estilos
diferentes, abrindo a porta para que
outros cineastas explorem essas deixas
criativas no futuro da franquia.
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Adeus Guy Lafleur...
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

E

stes dois últimos anos foram
muito difíceis para todos. Muitos
dos nossos heróis morreram, e
muitos não acreditaram que eles podiam morrer
hoje, artistas, comediantes, atores, jogadores,
trabalhadores, ninguém pode escapar a realidade
das coisas.
A lenda do Montreal Canadiens, Guy Lafleur, morreu
sexta-feira, dia 22 de abril, aos 70 anos. Lafleur já havia

morte. Guy Lafleur teve uma carreira excepcional e
sempre se manteve simples, acessível e próximo dos
Habs e dos fãs de hóquei no Quebec, Canadá e em todo
o mundo. Ao longo da sua carreira, ele nos permitiu
viver grandes momentos de orgulho coletivo. Ele foi
um dos maiores jogadores da nossa organização,
tornando-se um embaixador extraordinário do nosso
desporto."
Em 14 temporadas com o "Canadiens de Montréal",
Guy ficou conhecido por sua patinação suave e toque

de pontuação. O ala, carinhosamente conhecido como
"The Flower" e "Le Démon Blond", foi um dos pilares
para vencer as cincas taças consecutivas da Stanley
Cup, como em 1977, por exemplo, quando recebeu o
Troféu Conn Smythe como MVP dos playoffs.
Guy Lafleur era um jogador excepcional mas depois
do fim da sua carreira profissional, ele revolucionou
a maneira de ficar perto de todos. Ajudando recolher
milhões de dólares para pesquisas das doenças raras.
Trabalhando sempre a assinar cartas, livros, fotos ou
mesmo camisolas dele. Um esteve mais
perto dos fãs que os atuais jogadores de
hóquei sobre gelo. Um dos seus ditados
era muito simples, devemos esperar até
que todos tem uma assinatura ou mesmo
uma foto com ele.
Isto é muito raro com a nova geração,
e parece tão difícil ter uma pequena
assinatura. E, mesmo isso as assinatura
são tão simples é só uma linhada
qualquer,... mas Guy Lafleur dava o seu
tempo aos seu fãs.
E, isso vou sempre me lembrar disto.
Não sei se vai haver funerais como este
ainda porque os melhores e maiores
jogadores dos Canadianos já foram
embora, mas há ainda alguns que vão

anunciado o seu diagnóstico de cancro no pulmão
direito em outubro de 2020. Antes disso, ela já tinha
removido um lobo canceroso do pulmão esquerdo, em
2019.
O quebequense era considerado um ícone do Habs,
vencendo cinco taças Stanley e permanecendo, até
hoje, como o líder com a maior pontuação de todos os
tempos da equipe. Ele foi o primeiro jogador na história
da liga a produzir seis temporadas consecutivas com
mais de 50 golos e mais de 100 pontos (1974-80).
"Estamos profundamente tristes ao saber da morte
de Guy Lafleur", relatou o proprietário do Canadiens,
Geoff Molson, em comunicado. "Todos os membros
da organização Canadiens estão devastados com sua

fazer chorar. Mas não como o Guy Lafleur
Hoje, a lenda fica apenas na memória, mas suas
conquistas ficarão marcadas para sempre na história
do hóquei.
Adeus Guy...
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CRISTIANO RONALDO DESMENTE ALEGADO RECADO AOS CRÍTICOS
Cristiano Ronaldo recorreu, esta terça-feira, às redes sociais para desmentir que tenha dito "eu não estou acabado" no final da partida entre Manchester
United e Brentford (3-0), realizada na noite de ontem. Assim que o árbitro apitou para o final do jogo, a transmissão televisiva centrou atenções no
craque português, que até marcou um dos golos em Old Trafford, e depressa começou a correr o rumor de que Ronaldo tinha deixado um recado aos
críticos. Ora, nesta terça-feira, o goleador português colocou um ponto final na especulação ao comentar uma publicação de uma página de fãs que
fazia eco às alegadas palavras que já estavam a correr o mundo. "Eu não disse isso", escreveu Cristiano Ronaldo, em resposta à publicação em causa.
Depressa o comentário de CR7 se tornou viral e, afinal de contas, o jogador português não deixou qualquer recado aos críticos.

"Youth League? Não foi o fim da
carreira deles, mas sim o início"

A

equipa sub-19 do Benfica, que conquistou
na semana passada a UEFA Youth League,
foi recebida esta terça-feira na Câmara
Municipal do Seixal, onde os jovens foram
homenageados após este título inédito.
O presidente do Benfica, Rui Costa, discursou
durante esta cerimónia e garantiu
que esta conquista da UEFA Youth
League é o início de uma etapa que
se espera de sucesso destes jovens na
equipa principal.
"Não me quero alongar muito,
porque esta vitória é acima de
tudo destes jovens jogadores, aos
quais desejo as maiores felicidades.
Lembrar-lhes uma vez mais que esta
conquista não foi o fim da carreira
deles, mas sim o início. Este projeto
é para termos cada vez mais jogadores da nossa
formação na equipa principal, como temos tido tantos
nos últimos anos, como temos tido tantos nas equipas
mais ficar da Europa saídos daqui", começou por dizer
Rui Costa, citado pelo jornal O Jogo.
"É o nosso objetivo: formar para ganhar, formar para
termos cada vez mais jovens na primeira equipa do
Benfica, desejando que acreditem plenamente no clube
e no trabalho que desenvolvem nestas instalações.
Senhor presidente, muito obrigado por esta receção,
estamos muito orgulhosos por estar aqui e é aqui que
vamos continuar a trabalhar e a ganhar", acrescentou.
Rui Costa assegurou ainda que o Benfica irá
continuar no Centro de Estágios do Seixal "durante
muitos e muitos anos", contrariando informações que
davam conta da saída dos encarnados do concelho da
Margem Sul do Tejo.
"Quero agradecer esta mais do que simpática
homenagem aos nossos heróis de Nyon, que bem

merecem pela conquista que tiveram. À quarta foi de
vez. É um trabalho que dura desde 2006 e, se bem que
o Benfica é um clube de Lisboa, assim diz o nome, e
representado nos quatro cantos do mundo, é aqui no
Seixal que tem a sua base para o futebol profissional
e para o futebol de formação. Foi aqui que desde
2006 começámos a desenvolver um
projeto, sobretudo com o futebol
de formação, que nos levou a esta
conquista. Quero agradecer ao
município todo o carinho e apoio
que tem dado. Creio que tenhamos
sido também uma mais-valia para o
município, pela nossa presença e por
tudo o que temos feito pelo desporto
nacional. Estamos extremamente
orgulhosos por aqui estar, num
projeto que iniciou em 2006", atirou
o máximo dirigente dos encarnados.
"Volto a agradecer a todos que desde a abertura do
centro de estágio contribuíram para chegarmos aqui
hoje. A todos diretores que aqui passaram, a todos
os treinadores que contribuíram para evolução dos
jovens, a todos que participaram nas três primeiras
finais, a todos os diretores, a todos jovens atletas que
diariamente se esforçam para honrar cada vez mais o
nome do Benfica, como foi feito em Nyon, orgulhandonos pelo que representaram e estão a ser para o clube",
prosseguiu Rui Costa.
"Dizer que, apesar de muito se ter falado nos últimos
tempos na Cidade Benfica, projeto que iremos alcançar
também, esta base do futebol aqui no Seixal, é a nossa
base e continuará a ser durante muitos e muitos anos.
É a promessa que lhe faço. Não temos nenhum motivo
para estarmos descontentes com a relação entre ambas
as partes", finalizou.

"Bola de Ouro? João Félix tem potencial...

J

oão Félix estreou-se pelo Benfica em 2018/19 e
desde que se mudou para o Atlético de Madrid,
no verão de 2019, tem sido um dos destaques
do campeonato espanhol. Rui Vitória, treinador
que o lançou nas águias, deixou rasgados elogios ao
avançado e acredita no potencial do português para
conquistar a Bola de Ouro.

"O João tem uma característica que não é normal
nos jovens: a simplicidade e eficiência nos processos.
Ele tem mecanismos de alta competição muito
assimilados, recebia a bola e rematava. Além disso

tem uma capacidade técnica muita alta e uma forma
rápida de pensar para resolver problemas", começou
por dizer em entrevista ao jornal Marca.
"Foi ganhando muitas características que precisava,
sobretudo a nível de posicionamento defensivo,
melhorou muito. Penso que precisava de jogar numa
equipa mais dominante para estar mais perto da área
adversária. Isso faria dele melhor
jogador. Num bloco mais baixo
também pode marcar a diferença,
mas custa-lhe mais", acrescentou.
Relativamente à possibilidade de
lutar por uma Bola de Ouro, Rui
Vitória acredita que esse é um cenário
possível de se concretizar. "Não gosto
de fazer essas previsões, mas o João
Félix potencial para isso. É um jogador
extraordinário, diferente, fora do
normal, mas tem de ser mais regular,
entrar mais no jogo, marcar mais
golos, fazer assistências. Os próximos
um, dois anos serão decisivos na sua carreira", atirou.
Recorde-se que Rui Vitória passou pelo Benfica entre
2015 e 2019, tendo estreado o avançado de 22 anos na
sua última época na Luz.

PTS J

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

85
79
71
62
48
44
38
37
37
36
36
35
33
32
30
27
26
25

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

32ª JORNADA

29/04 Famalicão 3-1 Estoril Praia
30/04 FC Arouca 1-0 Portimonense
Marítimo 0-1 Benfica
FC Porto 4-2 FC Vizela
Belenenses 0-1 SC Braga
01/05 Vitória SC 1-1 Santa Clara
Moreirense 1-2 Boavista
Sporting 4-1 Gil Vicente
02/05 P. Ferreira 1-1 Tondela

PTS

1-Rio Ave
64
2-GD Chaves
63
3-Casa Pia
62
4-Benfica B
54
5-Feirense
52
6-Nacional
51
7-FC Penafiel
48
8-Leixões
45
9-CD Mafra
43
10-Vilafranquense
41
11-Farense
40
12-FC Porto B
39
13-Est. Amadora
36
14-Trofense
34
15-Académico de Viseu 34
16-SC Covilhã
33
17-Varzim
29
18-Académica OAF 16

32ª JORNADA

V

27
25
22
18
12
12
9
9
8
7
8
9
7
7
7
7
6
5

E

4
4
  5
8
12
8
11
10
13
15
12
8
12
11
9
6
8
10

D GM GS

1
3
  5
6
8
12
12
13
11
10
12
15
13
14
16
19
18
17

83
66
76
49
44
44
29
38
36
36
35
28
39
35
30
39
29
21

22
21
29
28
37
40
40
42
50
49
41
42
47
53
53
62
49
52

33ª JORNADA

06/05 Boavista 15:15 Vitória SC
07/05 Estoril Praia 10:30 Moreirense
Benfica 13:00 FC Porto
Portimonense 15:30 Sporting
08/05 FC Vizela 10:30 Marítimo
Gil Vicente 10:30 CD Tondela
SC Braga 13:00 FC Arouca
Santa Clara 15:30 P. Ferreira
09/05 Belenenses 15:15 Famalicão

J

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

V

19
18
19
16
15
14
13
12
11
10
10
9
9
8
9
7
6
3

E

7
9
5
6
7
9
9
9
10
11
10
12
9
10
7
12
11
7

D GM GS

6
5
8
10
10
9
10
11
11
11
12
11
14
14
16
13
15
22

48
52
43
57
44
50
35
39
37
38
40
41
40
29
28
29
22
34

31
30
20
40
35
38
35
35
38
41
41
45
52
38
46
42
39
60

33ª JORNADA

07/05 CD Mafra 6:00 Leixões
29/04 A. Viseu 1-1 FC Porto B
FC Penafiel 6:00 FC Porto B
30/04 Farense 1-2 GD Chaves
Benfica B 9:00 Feirense
Académica 0-2 CD Mafra
SC Covilhã 9:00 Rio Ave
E. Amadora 0-2 FC Penafiel
Casa Pia 10:30 Vilafranquense
Leixões 0-1 Nacional
Nacional 10:30 A. Viseu
Varzim 0-2 SC Covilhã
01/05 Vilafranquense 1-2 Benfica B 08/05 Chaves 6:00 Amadora
Farense 9:00 Varzim
Feirense 1-2 Trofense
Trofense 13:00 Académica
Rio Ave 1-0 Casa Pia

FPF

Taça de
Portugal

FINAL
CD TONDELA 2022/05/22 12:15 FC PORTO

MEIAS-FINAIS
Man. City-Real Madrid
Liverpool (5-2) Villarreal

MEIAS-FINAIS
West Ham-E. Frankfurt
RB Leipzig-Rangers

1ª MÃO
4-3
2-0

2ª MÃO
04/05 15:00
3-2

1ª MÃO
28/04 20:00
28/04 20:00

2ª MÃO
05/05 15:00
05/05 15:00
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas
e o seu orçamento.
Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

Langelier
Radisson

