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nacionalidade é definida
como o vínculo jurídico
que liga uma pessoa a um

Estado.
Mas existem outros vínculos que ligam uma pessoa a um Estado. São os vínculos emocionais que
surgem no seio de luso-descendentes e, apesar da
Lei da Nacionalidade os considerar portugueses de
origem, aquilo que verdadeiramente sentem é que,
o berço onde nasceram conferiu-lhes este direito
porque sempre se sentiram portugueses, apesar de
viverem noutro país.
É gratificante sentir o orgulho das suas origens, o
fascínio que demonstram por um país que de pequeno apenas tem a sua área geográfica, porque
tudo o que conhecem de Portugal, tem a dimensão
do mundo.
Mergulhar nas nossas tradições, na nossa cultura e
hastear a bandeira portuguesa com o mesmo direito

que todos os restantes cidadãos, faz parte do desejo
que transmitem sempre que solicitam este tipo de
apoio jurídico.
A Lei da Nacionalidade define os termos que a nacionalidade originária, pode ser atribuída aos filhos
de mãe portuguesa ou de pai português, nascidos
no estrangeiro. Para tanto é necessário que os filhos
inscrevam o seu nascimento no registo civil português ou declarem que querem ser portugueses.
O casamento dos pais terá de estar averbado em
Portugal no caso de os candidatos à nacionalidade
terem nascido no estrangeiro, caso não o esteja, o
averbamento tem de preceder o pedido de atribuição de nacionalidade, sendo necessário a entrega de
certidão de nascimento e documento de identificação.
As declarações para atribuição, aquisição ou perda
da nacionalidade e naturalização de estrangeiros estão sujeitas a registo obrigatório, registo que depois
será lavrado por assento ou averbamento, na Conservatória dos Registos Centrais.
A atribuição da nacionalidade portuguesa produz
efeitos desde o nascimento, sem prejuízo da validade das relações jurídicas anteriormente estabelecidas com base noutra nacionalidade.
As declarações para atribuição da nacionalidade
são prestadas pelos próprios, por si ou por procurador bastante, sendo capazes ou pelos representantes legais, sendo incapazes e podem ser requeridas nomeadamente junto dos serviços consulares
portugueses da área de residência, conservatória do
Registo Civil à escolha, etc.
Coloque as suas questões sobre a lei portuguesa
para: juditeteodoro@gmail.com

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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Verdadeiras alternativas
JORGE CORREIA
jorge_correia_75@hotmail.com
Cronista do jornal

A

s eleições deste fim de semana no PSD determinaram
que Luís Montenegro seja o
sucessor de Rui Rio na liderança do
partido. Rio só se pode queixar dele mesmo: nunca
se diferenciou verdadeiramente do PS e consequentemente nunca foi sentido como alternativa ao PS.
Pensem bem, se forem a uma loja comprar um vinho do Porto e pelo mesmo preço haver uma cópia
do Porto de outras origens, o amigo leitor vai preferir
o original ou a cópia? A resposta é óbvia, menos para
Rio que persistiu no erro de não querer distinguir
o PSD do PS tendo dado o resultado que deu com
consequências graves para o país que se arrasta nas
dificuldades de sempre.
A pergunta que fica é: será que Montenegro aprendeu com a má estratégia de Rio?
Será que haverá alternativa digna de nome? Como
se irá encaixar com dois novos partidos aproximadamente na mesma área política e com o quase defunto
CDS?
Isto são tudo questões políticas partidárias que
infelizmente em Portugal levam uma supremacia
exagerada face ao pragmatismo que seria necessário para resolver os problemas do país. Um exemplo muito simples é a feira ou exposição Hannover
Messe 2022 (https://www.hannovermesse.de/en/)
que reúne expositores de vários países na área da indústria, promovendo intercâmbio industrial e acima
de tudo inovação. Quantos de vós, aqui no Canadá
que veem os media portugueses, se aperceberam
desta iniciativa? E quando? Arrisco a dizer quase nenhuns, não por culpa dos eleitores mas sim porque o
país político está ocupado em quezílias partidárias e
minudências. Arrisco ainda a dizer que mesmo em
Portugal só agora, que o primeiro ministro António
Costa participou como “speaker”, alguns dos portuFAMÍLIA DA SEMANA!

gueses tiveram a noção da existência desse evento
mas sem a profundidade necessária. Ora isto deveria
ser um desígnio nacional da mesma forma que aqui
no Canadá se insiste no posicionamento económico
canadiano no palco mundial face às mudanças que
vemos na globalização, globalização esta que por
pressões várias, desde as ambientais às sociais e políticas, fruto também de uma maior consciência dos
consumidores que se interessam pelo impacto provocado pelos produtos e serviços que consomem, assume uma forma diferente principalmente na Europa
onde se sente desde algum tempo, e cada vez mais no
futuro próximo, uma transferência de unidades produtivas e de inovação de volta para a Europa. Portugal tem tudo a ganhar com esta conjuntura mas para
isso precisa que agentes políticos, desde o governo
aos deputados, sindicatos, patronato até a sociedade
civil se mobilize e assuma esse objetivo de captar inovação e industrialização de qualidade para o país. Já
se assiste a movimentação do género para a Holanda, por exemplo de muitas empresas britânicas. Este
desígnio necessita, acima de tudo, de definição clara
com estratégia a curto, médio e longo prazos e claro,
persistência.
Será que Montenegro será capaz de mobilizar o país
para esse desígnio, por exemplo, com as reformas
necessárias para tal? Vamos ver. Neste momento só
um partido na assembleia portuguesa apresenta medidas e comentários nesse sentido de forma consistente que, entretanto, têm atraído eleitores mas que
muitas vezes são motivo de chacota por parte das
restantes forças políticas por estarem fechadas sobre
si mesmas ou amarradas a um passado que não existe
mais. As alternativas são sempre bem vindas desde
que haja uma reciclagem de valores e uma aceitação
da realidade que muitas vezes se choca com a prisão ideológica e carismática a que muitos partidos
se votam, que dezenas de anos antes tiveram o seu
momento mas que agora, cristalizados que estão no
passado, nada mais são do que uma pedra na engrenagem do progresso.

AGENDA COMUNITÁRIA

CRÓNICA

O Clube Oriental estára de regresso as atividades
com o São João Batista, no dia 23 de junho de 2022 à
partir das 16h. Venham todos festejar o São João com
boa sardinha, bifanas, caldo verde, feijoada e boa
pinga. São todos bem-vindos.
Na reportagem das grandes festas do Senhor Santo
Cristo dos Milagres ouve um lapso nos créditos das fotografias, os fotógrafos foram Manuel Neves, Humberto
Cabral e Sylvio Martins.
Pedimos desculpa pelo lapso.

COMUNIDADE

4 | LA VOIX DU PORTUGAL JUIN, 2022 | 2 | JUNE 2022 THE VOICE OF PORTUGAL

CARNEIRO: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: Invista mais na sua relação. Saiba agir
com prudência e sabedoria. Saúde: Não se desleixe,
cuide de si. Dinheiro: Pense melhor antes de gastar o seu
dinheiro. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo pode
declarar uma paixão por si, trazendo novo alento ao seu
coração. Saúde: Vigie a sua alimentação. Dinheiro: Pode
ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
GÉMEOS: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade. Amor: Viverá momentos muito
felizes e apaixonados a dois. Saúde: Não coma muitos
doces, tendência para diabetes. Dinheiro: Pode apostar
num novo projeto. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

O Espírito Santo está
passando por aqui...
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
fotos de João Arruda

O Espírito Santo está passando por aqui
Quando ele passa tudo se renova
A tristeza vai, e alegria vem!
Quando ele passa tudo se renova
A alegria vem, vem p'ra ti, p'ra mim também.
Sim esta canção foi um bem para mim, quando ouvi

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Mundo, que significa
Fertilidade. Amor: A vida familiar está favorecida. No amor,
reina a união e a cumplicidade. Saúde: Dê mais atenção
aos seus pulmões, não fume e evite ambientes poluídos.
Dinheiro: Conseguirá dar resposta a tudo o que lhe pedem.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
LEÃO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa
Escolha. Amor: Oiça o que o coração lhe diz e faça escolhas
mais sensatas. Saúde: Procure que a sua alimentação seja
mais rica em vitaminas. Dinheiro: Momento favorável a
nível profissional, tem a possibilidade de duplicar rendimentos.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

tas.
É verdade quando o Espírito Santo passa por aqui, a
tristeza vai, e, a alegria vem. Este ano eles voltaram as
bases, rezando todos juntos num ambiente de amizade
na boa data e no bom momento.
A Sexta Dominga foi escolhida pelo Centro de Hochelaga como é habitualmente a primeira grande festa
do Espírito Santo. Já lá vão mais de 30 anos que fazem
a primeira grande festa do verão. Hoje em dia não é tão
grande mas, parece que a tradição dicta a história da
nossa comunidade.
Durante uma semana do 22 até ao 27 de maio o centro rezou na sua sede, sábado foi a noite da carne guisada e finalmente a cerimónia religiosa teve lugar na
igreja St-Dominique de Sávio com o padre Masson.
Depois da missa todos foram a sede situada no 9515
rua Hochelaga e festejou-se em grande com as sopas
do Espírito Santo. Foi um lindo momento de confraternização com boa música e boa gente.

VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação. Amor: Pode sentir dúvidas em relação
ao amor, mas esta fase será passageira. Confie mais nas
suas capacidades. Saúde: Tenha maiores cuidados com
os olhos. Dinheiro: Possível contratempo que exigirá flexibilidade e
capacidade de resposta rápida.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
BALANÇA: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Tudo na vida tem uma
solução, não desanime perante as desilusões. Aprenda
a conhecer-se melhor. Saúde: Evite enervar-se. Os seus
níveis de stress estão muito elevados. Dinheiro: Situação financeira
mais instável, seja comedido.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa
Prudência. Amor: Controle a sua impulsividade. Evite
alimentar sentimentos como o ciúme e a possessividade.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Tendência para o
desgaste físico e mental. Dinheiro: Procure desempenhar o seu
trabalho de forma metódica e organizada.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: A sua força interior será
essencial para manter a vida em família equilibrada. No
amor, terá maior poder de decisão. Saúde: Cuidado com
quebras de tensão. Dinheiro: Momento favorável sob o ponto de
vista financeiro. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte. Amor: Pode haver acontecimentos
inesperados, que deixarão o seu coração sobressaltado.
Saúde: Vigie a tensão arterial, tendência para haver
descontrolos a este nível. Dinheiro: Será confrontado com surpresas
no trabalho. Mostre-se flexível. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
AQUÁRIO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Diga a verdade, saiba
ser honesto com os outros e consigo mesmo. Saúde: Cuide
melhor dos seus pés. Atenção ao risco de quedas. Dinheiro:
Poderá agora planear uma viagem.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
PEIXES: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa
Rapidez. Amor: Tendência para viver bons momentos a dois.
Apesar das contingências, supere sempre as dificuldades,
vença os obstáculos e construa o seu caminho! Saúde:
Saiba dar uma resposta rápida a qualquer situação que surja.
Dinheiro: Mantenha o foco para conseguir atingir os seus fins.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

esta linda oração, eu disse que tudo está no bom caminho. E, no fim-de-semana transacto foi para mim um
momento de grande alegria, comer a carne guisada,
saborear as sopas do Espírito Santo no bom momento
e não em "take-out".
Juntos com amigos e família.
Sim sempre adorei a linda família do Centro de Hochelaga. Sempre abertos de coração, sempre prontos
a ajudar, sempre com as tradições nos corações dos
membros e da direção, e, sempre com as portas aber-

O centro agradeçe todos os que vieram e que ajudaram diretamente ou indirectamente este evento. Obrigado e bem haja.
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Encontro dos Órgãos da Comunicação Social
da Diaspora nas ilhas da Terceira e São Miguel
FRANCISCA REIS
Diretora
A Voz de Portugal

A

Voz de Portugal
e o programa
televisivo A Voz
de Montreal presentes no Encontro
dos Órgãos da Comunicação Social
do Canadá e dos Estados Unidos nas
ilhas da Terceira e São Miguel promovido pelo Governo Regional dos
Açores durante os dias 15 até ao dia
20 de Maio.

Esta iniciativa foi organizada pela
Direcção Regional das Comunidades
contou com a participação de 12 directores de órgãos de comunicação social
que servem as maiores comunidades
Açorianas no Canadá e nos Estados
Unidos.
Foi sem duvida um prazer estar presente neste encontro, um muito obrigada ao Governo Regional dos Açores
um grande obrigada ao Dr. José Andrade da Direcção Regional das Comunidades e a sua excelente equipa
de cinco estrelas que se dedicou a este
magnifico e excelente encontro, tendo

~FOTO DA SEMANA

como objectivo aprofundar o conhecimento da realidade actual da sociedade
Açoriana e estimular uma maior apro-

ximação informativa entre os Açores e
a diáspora Açoriana.

COMUNIDADE
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Festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz
MÁRIO CARVALHO
Chefe de A Voz de Portugal
Fotos: Humberto Cabral

N

o passado fim de semana, 27, 28 e 29 de Maio
ao passar pelo recinto
da Missão Santa Cruz em Montreal respirava-se
um ambiente de festa.
Que alegria voltar de novo a ver o nosso povo, reunido, alegre e contente a celebrar em harmonia as festas em honra do Divino Espírito Santo.

desejada festa em honra do Espírito Santo, não esquecendo que até a pouco tempo, a festa deste ano
estava para não acontecer, devido a pandemia, como
aconteceu nos anos 2020 e 2021, mas a Força do Espírito Santo é forte e tudo decorreu de uma forma
excelente.
Na sexta-feira após a recitação do terço foram servidas a tão deliciosa carne guisada.
Para o sábado e domingo os mordomos prepararam
um programa religioso e profane muito bem recheado.
As festividades do sábado tiveram inicio as 9 horas
da manhã com a celebração da missa das pensões e

Anne e Saint Urbain.
Depois da recolha do cortejo foi a celebração da
missa solene pelo reverendo padre António Araújo
acompanhado pelo grupo coral do Santo Cristo, e no
fim da missa foi a coroação dos mordomos e outros
fieis.

No fim da santa missa, foram todos convidados em
comunhao com o Espirito Santo a comer as sopas.
De realçar a presença, no cortejo, na missa e nas
sopas, do ilustro doutor Horácio Arruda e esposa,
posso testemunhar que ele adorou reviver os tempos
passados quando ele era criança na companhia dos

Os mordomos do império do Espírito Santo de Santa Cruz, 2020 José Machado e José Pacheco, esposas,
e comissão, finalmente conseguiram organizar a tão

só terminou já tarde durante a noite com a atuação
da banda Sagres que pelo segundo fim de semana
consecutiva fez vibrar Montreal, com a sua música
variada todos aqueles que compareceram no recinto da igreja de Santa Cruz, tiveram a oportunidade
de assistir a mais uma excelente atuação deste grupo
musical do Ontário.
O momento mais emblemático das festas é o domingo com a saída do cortejo que este ano teve uma
grande participação de jovens, o cortejo percorreu as
ruas vizinhas da missão de Santa Cruz, Rachel, Marie
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pais que como todos sabem eram de origem açoriana.
A pandemia tirou-nos dois anos de vida comunitária mas deu-nos um amigo o doutor Horácio Arruda.
Ainda o sol brilhava e aquecia intensamente, quan-

do teve inicio o arraial com a atuação da artista Lídia
Sousa que se deslocou diretamente de Toronto para
participar nas festas do Espírito Santo de Santa Cruz.
A Cantora Lidia Sousa cantou e encantou os presentes com a sua magnifica voz, foi para muitos, em
especial para mim uma agradável surpresa por ter
sido a primeira vez que assistiu a um espetáculo dela.
Animação do serão terminou com o concerto da
Banda Filarmónica Portuguesa de Montreal sobre a
regência do jovem maestro Brian Ferreira.

As festas terminaram com o sorteio das domingas e
do mordomo para 2023, havia duas pessoas que haviam depositado o seu nome, mas o sorteio ditou a
sorte no bem conhecido Arthur Sousa como mordomo do império de Santa Cruz para o ano que vem.
Muitas felicidades ao mordomo Arthur Sousa e família.
Parabéns aos mordomos, comissão e todos os benfeitores que ajudaram a realizar estas festas não esquecendo os cozinheiros que prepararam as sopas.
Termino com um só desejo que o Espírito Santo
protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra.

COMUNIDADE

GUIA
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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

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

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

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

Notários

Contabilista

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

Um homem entra num restaurante em Espanha
e pede o prato-do-dia. Passado algum tempo, o
empregado traz-lhe um prato com duas bolinhas
grandes. O homem, não sabendo o que aquilo era,
pergunta: - O que é isto? Responde o empregado:
- Você conhece as touradas? - Conheço! - No fim, o
touro é morto e são-lhe tiradas as bolinhas! - Ah!...
- Responde o homem. O homem comeu e gostou
muito. No outro dia o homem voltou ao restaurante
e pediu o mesmo prato, mas, desta vez o empregado traz-lhe um prato com duas bolinhas pequenas.
Intrigado o homem pergunta:
- Então, ontem as bolinhas eram grandes e hoje já
são pequenas?!
- É que nem sempre ganha o toureiro!
- Responde o empregado.

RECEITA DA SEMANA

ARROZ DE BACALHAU
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:
400 gramas de bacalhau dessalgado e desfiado
500 gramas de arroz cozido
1 cebola picada
2 tomates picados sem sementes
1 colher de sopa de alho amassado
1 fio de azeite de oliva
salsinha a gosto picada
sal e pimenta a gosto
COMO FAZER: 1-Leve ao fogo uma frigideira ou panela e refogue a cebola e o alho em um fio de azeite. Dica: Refogar a cebola e o alho ajuda
a conseguir uma receita de arroz de bacalhau mais saborosa. 2- Após
refogar a cebola e o alho entre com o bacalhau já desfiado e os os tomates picados em cubinhos sem as sementes. Deixe cozinhar enquanto
o bacalhau e os tomates soltam seus sucos, formando um caldo bem
saboroso. Tempere com sal e pimenta do reino a gosto. Dica: Não despreze o caldo que se forma depois de adicionar o bacalhau e os tomates
e tenha cuidado com o sal. 3- Após o bacalhau já cozido agregue o arroz e deixe incorporar os sabores. Finalize
com salsinha picada e está pronto seu arroz de bacalhau simples e fácil! Acompanhe com legumes grelhados ou
ratatouille de legumes.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

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

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

Precisa-se de uma senhora
para fazer limpeza de uma
casa situada em Cartierville
no Boul. Gouin.
1 vez por semana
idealmente às sextas-feiras
das 10h às 16h.

Chamar Melanie
514-878-2233
das 9h às 16h

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.

A Casa Portugaise está a procura de um cozinheiro
ou cozinheira com experiência com grelha de
carvão. Muito bom salário.
514-637-2202
Procura-se senhora competente para fazer limpeza
de uma casa de uma família acolhedora localizada
na área de Côtes-des-Neiges. Duas vezes por
semana. O trabalho envolve lavar roupa, arrumar os
quartos, limpeza da cozinha. Estamos a procura de
uma pessoa séria e a longo prazo.
Bom salário, ligue para

Maria: 514-731-2176

Live-in Caregiver | Ajude a cuidar de
um casal independente na sua casa.
fazer um pouco de cozinha e fazer
companhia aos meus pais, experiência
e referências obrigatórias.
Por favor, ligue para 514-979-9779
LOLLY POP CHILDRENS WEAR CO.
Fabrica de roupa de senhora e crianca situada em
Cote de Liesse, procura pessoas para trabalho
general
Tambem senhora com experiencia em costura crianca e senhora (maquinas industrias)
Por favor contactar com Lucia por telefone
(514) 277-4700 ext:2117 ou por email:
lucy@masterkid.com

ESTAMOS A PROCURA
DE EMPREGADOS

Empresa de limpeza está a procura de empregados para se juntar à nossa equipa!
Salário inicial $ 19,47/hora
Seguro de Grupo - RRSP - CNESST
Horário flexível
Se estas interessado pode
enviar o seu CV para
sandrag@saronet.com
ou por FAX 450 978-9664
SERVIÇO
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

514-660-8493

Precisa-se de um homem
que é habilidoso para
trabalhos de manutenção
de edifícios e reparações
ligeiras no dia-ao-dia com
experiência.
MUITO BOM SALÁRIO
514-377-4760
Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de
uma casa a tempo inteiro, 6 dias por semana.
514-258-6754

JOÃO MANUEL
CABRAL SIMÕES
1958 – 2022

É com grande pesar, que
a família vem por este
meio informar o falecimento em Montreal, no
dia 26 de maio de 2022,
com 63 anos de idade, de
João Manuel Cabral Simões, companheiro nos
últimos 16 anos de Alda
Maria Silvério Paulo, natural do Nordeste, São
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor a sua
companheira Alda Paulo,
as filhas Jennifer (Nikolai)
e Dianne, o/a enteado/a
Steve e Marlene, os/as irmãos/ãs, os/as cunhados/as, os/as sobrinhos/as, assim
como outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues cell. 514-918-1848
O velório tem lugar no domingo 5 de junho de 2022 a
partir das 10h. Segue-se a litúrgia de corpo presente no
domingo dia 5 de junho de 2022 à 14h30 no salão do
Complexo funerário. Será de seguida sepultado no Cemitério de Laval, 5505 Rang du Bas St-François.
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.

†

MANUEL SERRA CARREIRA
1933 – 2022

Faleceu em Montreal, no dia
26 de maio de 2022, com 88
anos de idade, o Sr. Manuel
Serra Carreira, natural de
Alcanena, Santarem, Portugal. Esposo da já falecida
Maria da Conceição Ferreira
dos Santos. Deixa na dor
seus filhos José Augusto
Carreira e Cesar Carreira
(Ana Maria de Sousa), seus
netos Christopher, Sandra,
Kevin, Jeannefer, seus bisnetos, sua irmã Lurdes (Fernando) e caçadores amigos
da serra, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O Velório será quinta-feira, 2 de junho de 2022 das 17h
às 21h e sexta-feira das 9h às 11h30. Seguir-se-à o funeral às 12h na igreja Santa Cruz e será sepultado no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem por
este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

ORAÇÃO
514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

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

Eduino
Martins

Pedro
Alves

Oração
ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo,

Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que
atinja a felicidade, Vós que me concedeis o sublime
dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o
mal que me têm feito. Vós que estais comigo em todos
os instantes, eu quero humildemente agradecer por
tudo o que sou e por tudo o que tenho, e confirmar mais
uma vez a minha esperança de um dia merecer o poder
juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos, na perpétua
glória e paz. Obrigado mais uma vez.
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos
sem dizer o pedido e dentro de três dias terá alcançado
a graça por mais difícil que seja). Publicar assim que
receber a graça. Agradeço-vos Senhor as graças
desejadas. (A.V.)

CRÓNICA
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Pequenos milagres
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

D

epois de 2 anos, voltamos a
celebrar as festas do Senhor
Canto Cristo dos Milagres,
como sempre com grande devoção, voltando a multidão a manifestar de forma sentida a sua inabalável
fé no Ecce Homo. Graças ao excelente trabalho de
reportagens, até mesmo os que estão distantes voltaram o seu coração para o Santuário do Santo Cristo
e os olhos postos na Veneranda Imagem, que mostra
o Cristo na sua paixão e entrega total de amor, celebrando-se, assim, com muita alegria cada momento
das festividades deste ano.
Gestos de amor – Li depoimentos sobre as promessas
que os crentes fazem no Campo de S. Francisco e um
prendeu a minha atenção: “Mas há pequenos gestos
que nos comovem e nos impressionam. Esta madrugada, ainda lusco fusco, enquanto decorria a Vigília,
uma mulher peregrinava de joelhos à volta do Campo: mãos postas, rosto fechado, joelhos esfolados.

Chuviscava. Não foi nela que o meu olhar descansou.
À sua frente, caminhava um pequeno gesto de amor,
simples, mas divinamente humano. À sua frente, o seu
filho, uma criança, de tenra idade, do alto dos seus 4/5
anos, mostrava aos adultos o que era o amor. Caminhava com a figura materna, arrastando para os lados,
com os seus pezinhos, ora para a direita, ora para a
esquerda, enquanto olhava fixamente o chão, todas as
impurezas que pudessem ferir os joelhos da sua mãe.
E, caminho desimpedido, sempre que possível, lhe
dava as mãos.” (Câmara, PP, 2022).
Coral S. José - Participei na vigília da sexta-feira, na
Igreja de S. José e vivi momentos de grande intensidade, numa eucaristia belamente presidida por Monsenhor António Saldanha, vindo do Vaticano, cuja
animação litúrgica esteve a cargo do Coral de S. José,
sob regência de Luís Filipe Carreiro e que nos proporcionou uma elevação espiritual com os seus cânticos
magnificamente interpretados, Esta associação musical, que já se tornou num agente musical e cultural
de referência nos Açores e em todo o país, para além
do aspeto religioso em si, homenageou de forma brilhante o Senhor Santo Cristo dos Milagres com os seus
cânticos que nos impeliam a um merecido e prolonga-

do aplauso.
Pedido do Administrador Diocesano – Na semana
anterior às grandiosas festividades tive o ensejo de
alertar aqui, no Correio dos Açores, no sentido de se
aproveitar a vinda do Cardeal D. José Tolentino para
pedir-lhe a sua mediação no processo de beatificação
de Madre Teresa da Anunciada. Não foi em vão a súplica, pois fiquei feliz porque o nosso “Bispo”, no final
da eucaristia solene não só saudou Sua Eminência,
como lhe pediu para que ele interviesse na nomeação
do novo Bispo e abreviasse a beatificação daquela distinta clarissa que não só promoveu o culto ao Senhor
Santo Cristo, como através da sua intercessão muitos
prodígios ocorreram, o que mostra que Deus foi muito
generoso para com a Madre Teresa. Não se esqueceu
da jovem Maria Vieira e do Patrono da Diocese. Por
outro lado, no final da audiência com o Presidente do
Governo Regional, o Cardeal Tolentino não se coibiu
de se referir a Madre Teresa da Anunciada como Venerável, coisa impensável nos últimos tempos.
Promessa de um jovem terceirense - Pedro Rodrigues,
jovem que veio da ilha Terceira com o seu trompete,
executou a solo, no sábado das festas, o Hino do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em frente do Santuário. Estava emocionado, porque cumpria uma vontade
antiga, o que o levou às lágrimas perante muitos peregrinos, a tal ponto que emocionou vivamente todos
quantos tiveram a dita de presenciar o acontecimento,
que aplaudiram prolongadamente o gesto espontâneo
daquele jovem. Nervoso, alguma nota musical não lhe
saíu muito bem, mas ao som do seu instrumento foram as lágrimas que lhe caiam pelo rosto. Pedro Rodrigues é também repentista e dedicou algumas quadras
ao Senhor Santo Cristo: 1- Perdoai os meus erros, por
favor,/Sou pecador, dou tropeçadas. /Toquei com todo
o meu amor,/Aceitai as minhas notas erradas. 2 - Santo
Cristo que tudo me consagres,/Toquei a teus pés, fui
corajoso./Meu Santo Cristo dos Milagres,/Estava tanto, mas tanto nervoso.
Varanda de Pilatos - Um momento sempre muito
aguardado nestas festas é a visita ao Senhor no coro
baixo, numa perspetiva das grades, em que o jardim
que envolve a Veneranda Imagem é sempre motivo de
grande expetativa. Este ano, o artista Rui Amaral, ArtDecor Azorean Style, que aguardou 2 anos devido à
pandemia, foi o responsável pela equipa que decorou o
espaço do Senhor, levando milhares de fiéis a contemplar “un coin du pardis”, o ECCE HOMO - "Varanda
de Pilatos". Rui Amaral, que é também Presidente da
Junta de Freguesia de Ponta Garça, estava feliz com o
resultado do trabalho da equipa que durante 3 dias e 3
noites se entregaram na decoração do Coro Baixo (Jardim do Senhor) e da Igreja de Nossa Senhora da Esperança para festividades do Senhor neste ano de 2022,
a convite do Santuário da Esperança. Este artista é um
autodidata e das suas mãos têm saído inúmeras obras
de arte muito apreciadas e valorizadas, como se comprovou com este trabalho dedicado ao Senhor Santo
Cristo.
Comentadores da procissão – Fui na procissão do
Campo e segui pela televisão o extenso cortejo de domingo, através da RTP Açores, onde se destacou a voz
inconfundível de Santos Narciso, que do alto da sua sabedoria e experiência nestas lides, soube tão assertiva
e empolgadamente descrever cada momento, com minúcia, pois ia enfatizando o que os nossos olhos viam.
Falaram-me de outros comentadores que se escudaram nos “dogmas” de um Senhor Bispo que veio por
em causa toda a narrativa conhecida acerca dos primórdios da Imagem do Senhor Santo Cristo. O certo
é que nem a piedade popular sai dali valorizada, nem
a igreja, e nem tão-pouco a história, ganham com isto.
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F1: Sérgio Perez Vence o GP de Mónaco
HÉLDER DIAS

F1-AVP

C

omo sempre
Mónaco,
é,
Mónaco e as
ruas do Principado
enxeram-se de vedetas não somente
do mundo artistico, como do desporto em geral, para receber este sétimo
Grande Prémio deste Campeonato do
Mundo da Formula 1.
Corrido nas ruas da cidade este circuito urbano tem 19 curvas , 3,337Km e 77
voltas a serem rodadas . Foi inaugurado
a 14 de abril de 1929. O Príncipe Alberto
II e a Princesa Charlene, no sábado pela
manhã e quando da sessão classificatória, fazem a sua visita ao padoock não
somente para cumprimentar os pilotos
e membros das equipas, mas também,
para agradecer a todos os benévolos
(e muitos são eles) que durante muitos
dias trabalham aqui arduamente. Caso
curioso e contrariamente aos anos anteriores veem-se menos desfilar os famosos carros de luxo, mas o perfume destas
belezas continua no ar e os super Yates
atracados na marina. Rumores dizem
que este Grande Prémio do Mónaco está
em vias de extenção, veremos...
Falando da corrida em si é impressionante a velocidade e a forma como apenas divididos por milimetros passam a

arrasar os muros de proteção, caso da
chicane ,entre as curvas 15 e 16.
Apenas Ferrari, Aston Martin e Alfa
Romeo não trouxeram evoluções nos
seus carros para este Grande Prémio.

todos os monolugares a recolheram as
boxes na esperança que as coisas melhorem... hora de partida indefinida. Bom
nada menos nada mais que 1 hora 10
minutos de atraso! Será que as duas ho-

Em contrapartida, Red Bul, Mercedes
e os outros fizeram efetivamente várias
modificações no aspecto aerodinâmico
e suspensão visando as duras e exigentes curvas do traçado. A FIA ajustou as
regras de temperatura dos combustíveis
da F1 pois agora os mesmos são arrefecidos dez graus a menos que a temperatura do ambiente. Quanto mais frio o
combustivel estiver melhor será para o
bom funcionamento do motor.
Domingo, choveu torrencialmente nas
ruas do Principado em Monte Carlo do
nunca visto aqui em Monaco (como
disse Mick Schumacher) e duas voltas
rodadas atrás do carro de segurança e

ras de limite de corrida está a ser contada? Foram rodadas 77voltas?
Alguns pilotos vão às boxes mudar
de pneus e Latifi Williams já bateu e
foi mudar o nariz do seu carro. Recebemos a comunicação que não haverá
chuva por um periodo de vinte minutos. 10 volta e os pneus intermédios
começam a trabalhar melhor, sinal que
a pista começa a secar. Vollta mais rápida para Charles Leclerc, Ferrari 1 33
335 seg. 13ª volta primeira ultrapassagem na corrida, Gasly sobre Zhuo e
uma segunda a Ricciardo. 26ª volta Albon Williams fura. 27ª volta depois de
Magnussen ter abandonado a corrida

DESPORTO

foi a vez de Mick schumacher, perder o
controle e bater fortemente, partindo o
carro em dois,mas sem danos corporais
para o piloto da Hass. Entrada do carro
de segurança. 30ª volta Checo Perez é lider em Monaco.e bandeira vermelha na
corrida. Incrivel! mas que corrida! Uma
coisa é certa agora o tempo de duas horas de corrida está a contar! recomeço e
agora será mesmo uma questão de bem
gerir os pneumáticos. Faltam 32 minutos para o final da corrida... agora não
contam as voltas. E Sergio Perez Red
Bull, depois de ter beneficiado de uma
MÁ estrategia da Ferrari, (que fez entrar o lider da corrida, Charles Leclerc
às boxes e voltar a pista em quarto lugar,
cometemos erros demais, quero explicações disse Leclerc), vence este longo
Grande Prémio do Mónaco seguido de
Carlos Sainz, Ferrari e Max Verstappen,
Red Bull. Esta foi a terceira vitória do
mexicano em carreira, a segunda com
a Red Bull e a primeira nesta época.
Próximo encontro em Baku no Grande
Prêmio de Azerbaijão a 12 de Junho e
depois então teremos a 19 de junho o
GRANDE PRÊMIO DO CANADÁ.
RESULTADOS FINAIS
1-Sergio Perez -Red Bull
2.Carlos Sainz -Ferrari
3-Max Verstappen -Red Bull
4-Charles Leclerc -Ferrari
5-George Russell -Mercedes

DESPORTO
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OFICIAL: RICARDINHO ANUNCIA SAÍDA DOS FRANCESES DO ACCS
Ricardinho anunciou esta quarta-feira que está de saída dos franceses do ACCS, mas deixou o futuro em aberto. «É hora de dizer adeus e agradecer a todos companheiros e staff que ajudaram a que conseguíssemos fazer história com o clube, mas infelizmente não conseguimos dar continuidade a um sonho de projeto com
pouca estrutura! Foi uma aventura de aprendizagem mais uma vez, levo bons amigos, mais conquistas, e muita aprendizagem», lê-se na publicação nas redes sociais
do jogador português. Aos 36 anos, Ricardinho, que já disse adeus à seleção portuguesa de futsal, escreveu que vai prosseguir noutro «projeto com mais ambição» e
admitiu que «o final está perto». A concluir a publicação, soltou uma frase enigmática: «Next stop (próxima paragem)?» Ricardinho passou duas temporadas no ACCS
e em 2021/22 acompanhou mesmo o clube na segunda divisão.

FINALÍSSIMA: ITÁLIA 0-3 ARGENTINA

MAJOR
LEAGUE
SOCCER

Vitalidade Argentina põe fim ao ciclo italiano

A

Argentina bateu a Itália esta quarta-feira por
3-0 e conquistou a primeira edição da Finalíssima, o novo troféu intercontinental que opõe
o campeão europeu e o campeão sul-americano.
Menos de um ano depois, a squadra azzurra voltou a

Wembley, onde no passado verão conquistou o título
europeu, mas o regresso foi mesmo infeliz. Os comandados de Roberto Mancini, que vão falhar o segundo
Mundial consecutivo, foram dominados – e em alguns
momentos banalizados – pelos vencedores da Copa
América, que deram uma prova de vitalidade a cerca
de cinco meses de viajarem para o Qatar.
É certo que a partida começou amarrada e com poucas ocasiões de golo. Até que Lionel Messi, muito saudado a partir das bancadas, começou a vislumbrar a
jogada do golo inaugural. O avançado do PSG ia desenhando algumas arrancadas em drible e os defesas
italianos viam-se atrapalhados para o travar. Enquanto
isso, a Argentina exercia uma pressão alta e recuperava a bola em zonas bem adiantadas. Foi precisamente numa dessas recuperações que os sul-americanos
chegaram ao golo. Aos 28 minutos, Tagliafico roubou
a bola, que ficou à mercê de Lo Celso. O médio entregou-a a Messi e o camisola 10 tratou do resto, ao virar
sobre Di Lorenzo e, já dentro da grande área, servir
Lautaro Martínez para uma finalização fácil, apenas

com um desvio à «boca» da baliza. A squadra azzurra não encontrava maneira de contrariar a pressão da
albiceleste e voltou a sofrer, desta feita em cima do intervalo. Depois de ter inaugurado o marcador, Lautaro
aguentou bem a carga de Bonucci a meio-campo e serviu Di María. Entre a hesitação de Donnarumma e a
pouca velocidade de Chiellini, o ex-Benfica foi o mais
astuto e picou a bola sobre o companheiro de clube,
com um «chapéu» irrepreensível, tal como tem tornado hábito em finais. Em dia de despedida da seleção
italiana, Chiellini já nem voltou para o segundo tempo, assim como Belotti e Bernardeschi. Ora, a tripla
substituição de Roberto Mancini de pouco valeu. Itália
continuava sem conseguir ligar-se ao jogo e a segunda
parte foi sofrível. Messi abriu o livro e os colegas de
ataque estiveram no mesmo patamar.
À campeã europeia ia valendo Donnarumma a travar as inúmeras iniciativas dos sul-americanos, que
colocaram a nu a impotência de uma seleção italiana
ainda abalada pelo apuramento falhado para o Mundial2022.
Em tempo de compensação, com os defesas italianos
já resignados, foi Paulo Dybala quem elevou a contagem e deu justiça ao marcador, através de um remate
colocado, o único que o guardião transalpino não conseguiu travar durante o segundo tempo.
Mancini, na antevisão a esta partida, tinha prometido
iniciar uma renovação na squadra azzurra, pois o ciclo estava a fechar-se e era hora de apostar em jovens.
Mais certo não poderia estar.
Após o apito final, Messi, que conseguiu o segundo
título pela seleção principal, recebeu o prémio de homem do jogo e acabou levantado no ar pelos colegas.
Já Argentina, repete, assim, um feito semelhante ao de
1993. Nesse ano, os sul-americanos derrotaram a então campeã europeia Dinamarca de Schmeichel e Laudrup, na segunda e última edição do Troféu Artemio
Franchi, que também opunha os campeões da Europa
e América do Sul.

Mundial 2022

Ucrânia vence Escócia e discute lugar
no Mundial com Gales: Yaremchuk marca

N

o regresso à competição após a invasão do
exército russo em fevereiro passado, a seleção da Ucrânia venceu de forma sensacional
a Escócia por 3-1 em Glasgow e vai
discutir com o País de Gales um lugar no Mundial 2022.
Roman Yaremchuk, avançado do
Benfica, foi titular e assinou de cabeça o 2-0 para os visitantes aos 49
minutos, já depois de Yarmolenko
ter inaugurado o marcador pouco
depois da meia-hora.
Aos 79 minutos, Callum McGregor
reduziu para os escoceses, que tentaram de todas as formas possíveis chegar ao empate, mas acabaram penalizados pelo desequilíbrio posicional.
No quinto minuto da compensação,
quando quase toda a equipa escocesa estava em peso no ataque, a Ucrânia conseguiu ensaiar um contra-ataque finalizado por Artem Dovbyk,
lançado em campo uns minutos antes para o lugar de

Yaremchuk.
Segue-se agora novo duelo, agora com Gales em Cardiff a 5 de junho, este a valer um lugar no Qatar no

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

2022
P
26
25
23
23
21
19
18
16
16
16
16
15
14
11

J
13
14
14
14
14
14
14
14
13
13
13
14
13
14

V
8
6
7
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
2

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

D
3
1
5
3
5
7
6
8
5
5
5
7
7
7

GM
25
19
28
24
17
21
15
13
17
20
22
21
17
13

GS
10
10
26
15
20
25
22
18
16
20
23
27
23
20

Grupo West
P
1-Los Angeles FC
29
2-FC Dallas
25
3-Real Salt Lake
25
4-Austin FC
24
5-LA Galaxy
23
6-Nashville SC
22
7-Houston Dynamo
18
8-Minnesota United
18
9-Colorado Rapids
18
10-Seattle Sounders
16
11-Portland Timbers
15
12-Vancouver Whitecaps 14
13-SJ Earthquakes
14
14-Sporting KC
13

J
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12
15
13
14
15

V
9
7
7
7
7
6
5
5
5
5
3
4
3
3

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

D
3
3
3
4
5
4
6
6
6
6
6
7
6
8

GM
29
24
17
28
17
18
17
15
16
15
21
14
25
13

GS
16
13
17
18
15
16
17
15
17
16
25
23
32
26

D GM
1 13
1 13
1 12
3 12
1 14
4 6
2 11
2 9
3 10
3 9
3 8
1 8
4 9
2 10
3 8
4 6
3 6
3 8
3 8
5 4

GS
5
8
8
10
10
9
9
7
6
9
8
8
12
8
11
10
11
14
11
10

CAMPEONATO

BRASILEIRO

2022
1-Palmeiras
2-Atlético Mineiro
3-Corinthians
4-Coritiba
5-São Paulo
6-Athletico Paranaense
7-Botafogo
8-Flamengo
9-Santos
10-América Mineiro
11-Fluminense
12-Internacional
13-Avaí
14-Red Bull Bragantino
15-Goiás
16-Cuiabá
17-Atlético Goianiense
18-Juventude
19-Ceará
20-Fortaleza

P
15
15
15
13
13
12
12
12
11
11
11
11
10
10
9
8
7
7
6
2

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

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

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

FPF

Taça de
Portugal

FINAL
CD TONDELA 3-1 FC PORTO

final do ano.
E a valer, também, um pequeno sorriso para um
povo. E não é pouco.

FINAL 28 DE MAIO DE 2022

Liverpool 0-1 Real Madrid

