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Uma grande visita...Uma grande visita...

Anabela Monteiro...Anabela Monteiro...
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MOMENTO DE REFLEXÃO

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal
juditeteodoro@gmail.com

Alteração Nome

Em regra, não é possível alterar 
o nome. No entanto, a expe-
riência tem demonstrado que 

nomeadamente por força do casamento, divórcio, 
adoção, esse princípio não é absoluto e por isso exis-
tem situações de alteração do nome em resultado da 
alteração do estatuto do seu titular. Se por ventura, 
quando por força do matrimónio se adota o apelido 
do cônjuge ou nome de família.

Contudo, surge com frequência o pedido de altera-
ção de nome a pedido do interessado por, entretanto 
ter passado a ser conhecido por outro nome por força 
das circunstâncias da vida e não por mero capricho ou 
futilidade. 

Com efeito, o nome fixado no assento de nascimento 
só pode ser alterado através do processo especial de al-
teração do nome, sendo que a competência legal para 
esta autorização pertence ao conservador dos Registos 
Centrais.

No requerimento a ser apresentado ao conservador 
dos Registos Centrais, o requerente terá de alegar o 
motivo porque pretende alterar o nome e apresentar as 
provas necessárias. Será o caso, se residir fora de Por-
tugal deverá justificar porque pretende ser conhecido 

com o nome cuja alteração requer, nomeadamente se 
já é conhecido e tem documentos que demonstrem 
que desde há muito, é ampla e regularmente usado no 
seio familiar, profissional e social onde se insere. 

Recebido o requerimento e realizadas as diligencias 
julgadas necessárias, pelo conservador dos Regis-

tos Centrais, é conferida autorização de alteração do 
nome, que será averbado em todos os actos relativos 
ao interessado e seus descendentes, v.g. certidão de 
nascimento, de casamento entre outros, passando a 
assinar todos os documentos em conformidade com a 
alteração do nome conferida.

As Festas do Divino Espírito Santo ainda continua
gravadas no coração do Povo Açoriano é uma 

felicidade que muitas das vezes não é bem 
compreendida mas esta felicidade só é compreensível 

quando o amor de Deus é nos dado 
pelo Batismo ou confirmação.

As Festas do Divino Espírito Santo nas nossas Ilhas
e na diáspora Açoriana Portuguesa.

São as mais queridas do povo Açoriano porque é a
festa da caridade em que todos somos chamados

Irmãos e a Rainha Santa Isabel de Portugal na 
Santa Missa Coroou um Pobre com a sua Coroa 
mandou fazer Sopas para que todas as pessoas

comessem as Sopas do Divino 
Espírito Santo. 

Por isso aonde se encontra um Açoriano
que ao sair 

das Ilhas de Brumas trouxe
no seu Coração às queridas
Festas do Divino Espírito...
(9 ILHAS DE ENCANTO)

Vinde Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos dos fiéis e acendei neles o fogo

do vosso Amor
ENVIAI O VOSSO ESPÍRITO 

E TUDO SERÁ CRIADO 
E RENOVAI A FACE DA TERRA

Eduíno Moniz

EMBAIXADA DO CANADÁ E A ASSOCIAÇÃO
DOS EMIGRANTES AÇORIANOS DEDICAM
10 DE JUNHO AOS 70 ANOS DE RELAÇÕES
DIPLOMÁTICAS ENTRE PORTUGAL E CANADÁ

No próximo dia 10 de junho, pelas 18h, no 
Teatro Ribeiragrandense, a Associação dos 
Emigrantes Açorianos e a Embaixada do 

Canadá em Portugal, irão dedicar o Dia de Portugal 
e das Comunidades aos 70 anos de relações diplomá-
ticas entre Portugal e Canadá.

Do evento fará parte um momento de discursos co-

memorativos com o Governo dos Açores, assim como 
a Embaixada do Canadá, a Câmara Municipal da Ri-
beira Grande e a AEAzores.

Durante a cerimónia será apresentada uma exposição 
histórica e fotográfica “70 Anos de Relações Diplomá-
ticas entre Portugal e Canadá”, exposição comissariada 
pela Associação dos Emigrantes Açorianos e onde os 

visitantes poderão ver uma relação entre Por-
tugal e Canadá com quase 400 anos. Desta ex-
posição, é mostrada a importância da presença 
açoriana durante este tempo.

A par desta exposição, uma outra de Hum-
berta Araújo, com fotografias históricas dos 
açorianos que partiram para o Canadá a partir 
de 1954 do Porto de Ponta Delgada, também 
fará parte deste evento.

As comemorações contam com o apoio da 
Embaixada do Canadá em Lisboa, Câmara 
Municipal da Ribeira Grande e Governo dos 
Açores.
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AGENDA COMUNITÁRIA

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, boa sardinha, bifanas, caldo verde, 

feijoada e boa pinga. feijoada e boa pinga. 
São todos bem-vindos.São todos bem-vindos.

JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Lucien Bouchard e Cavaco Silva

Após alguma reflexão atrevi-
-me a traçar alguns parale-
los entre duas entrevistas 

que me parecem interessantes, cada 
uma na sua realidade mas com se-

melhanças que valem a pena ser referidas. 
As entrevistas de Lucien Bouchard e de Cavaco 

Silva são extremamente interessantes no que toca a 
todos os portugueses que aqui vivem no Quebec e 
que têm ainda relações familiares e profissionais com 
Portugal, ou que pelo menos ainda se interessam 
pela política lusitana. Um dos principais aspetos que 
apreciei de ambas as entrevistas é a desmistificação 
de alguns assuntos que pairam no campo político de 
cada sociedade mas que se tornam necessários para o 
progresso dessa mesma sociedade. Muitos dirão que 
é fácil, agora que estão fora da política ativa, livres 
de condicionamentos de cargos ou de movimentos 
políticos. Concordo. Mas é por isso mesmo que as 
suas opiniões, muitas vezes enquadradas com a expe-
riência de um passado que é a génese do que vivemos 
agora, se torna pertinente e interessante para análise. 

Por exemplo, Lucien Bouchard abordou a questão 
da independência do Quebec e a própria existência 
do PQ (Parti Québécois) de forma desassombrada, 
direta e realista. Da mesma forma Cavaco Silva, tanto 
no artigo escrito no Observador como na entrevis-
ta à CNN Portugal, abordou a atual governação de 
Portugal e, assim como Lucien Bouchard, abordou 
o passado incluindo a governação de Passos Coelho 
que tanto tem sido vilipendiada por se ter instalado 
uma ideia errada que Passos Coelho foi o culpado da 
última crise que exigiu sacrifícios aos portugueses. 

Curioso que assim como Bouchard insta o PQ a fa-
zer uma análise profunda, uma verdadeira introspe-
ção sobre o seu âmbito face à realidade atual, Cavaco 
Silva faz o mesmo em relação ao PS cuja governação 
atual e atuais dirigentes nunca fizeram e não preten-
dem fazer a necessária introspeção da responsabili-
dade do PS na crise que causaram há cerca de doze 
anos e do acordo austero que assinaram, acordo esse 
cumprido por Passos Coelho. Em ambos os casos é 
relevante a dificuldade em encarar a realidade, a fuga 
para um passado que não existe mais. 

Os tempos passaram mas determinados movimen-
tos políticos ficaram congelados no tempo como al-
guém que fica apegado a um evento muito emotivo 
do qual não se consegue desligar. Em Portugal isto é 
notório: basta olhar em torno do panorama político, 
desde o governo à oposição. 

Ambos os políticos referem também a necessidade 
de uma oposição presente, forte, capaz de criar e pro-
por alternativas, o que não é o caso tanto no Quebec 
como em Portugal, em particular o PSD que Cavaco 
Silva se focou, compreensivelmente, não só por ser o 
seu partido de origem mas pela incompetência cega e 
teimosa como (não) tem sido oposição. Para finalizar 
destaco também as reações no meio político e na so-
ciedade: Lucien Bouchard é ouvido, concorde-se ou 
não; Cavaco Silva é imediatamente alvo de ironias ou 
de ataques pessoais, alguns a roçar insulto, ou cai-se 
no paradoxo em que se aponta Cavaco como estando 
preso no passado por personalidades que vivem na 
permanência agarrados ou agarradas a eventos de há 
meio século atrás ou até anteriores. 

Naturalmente há circunstâncias diferenciadoras, 
contudo comparando ambos os cenários políticos 
verificamos que em Portugal vive-se fora da realida-
de, evita-se esta mesma realidade e só é evocada mo-
mentaneamente de forma oportunista. 

O resultado está à vista, só se lamentando o ador-
mecimento de uma sociedade que não reage à sua 
própria inércia e à inépcia de seus dirigentes e atores 
políticos.
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Festas do Divino 
Espírito Santo de Laval

FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

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

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883 

CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
Email: consulado.montreal@mne.pt 

SERVIÇOS CONSULARES

HORIZONTAIS: 1. Deram ao PS a maioria absoluta que 
Costa pediu. 2. Começa hoje a receber os partidos eleitos 
para o Parlamento. Abriu a porta de saída da liderança do 
PSD: “O partido decidirá”. 3. “Há mais quem suje a (...) que 
quem a varra”. Doutor (abrev.). 4. Suspiro. Plural (abrev.). A 
primeira luz do dia. 5. Atingiu mínimos históricos, perdendo 
Verdes, João Oliveira e António Filipe. Armada Portuguesa. 
União Europeia. 6. Repreensão áspera (pop.). 7. Impulso. 
Setentrião. 8. Gargalha. Entre nós. Alguma. 9. Adejo. Assumiu 
IL como vencedora da noite. 10. Plano de Recuperação e 
Resiliência. Banda Desenhada. Embarcação de recreio. 11. 
Volta. Preposição que indica lugar.
VERTICAIS: 1. Tirar o brilho ou a transparência a. Presidente 
da República. 2. Los Angeles. Identidade Digital. Regressou ao 
Parlamento com a eleição de Rui Tavares. 3. Época. Costume. 
Organização (abrev.). 4. Itinerário Complementar. Curva. 5. 
Bater em teclas. Teve a pior noite eleitoral dos últimos 20 anos. 
6. Onda nos estádios. Elegeu uma deputada no último minuto. 
Partido fundador da democracia que ficou fora do Parlamento. 
7. Portugal ficou pintado desta cor. Polichinelo. 8. Ficar louco. 
Fazer-se (...), tornar-se rabugento. 9. Um senhor abreviado. 
Elegeu onze amigos para ir “atrás de Costa”. 10. Passado. 
Exonera. 11. Andava com velocidade. Venerem.

CRUZADAS

Na sequência da uma reunião 
no dia 28 de maio de 2022 com 
o Cônsul Geral de Portugal 

em Montreal, Dr. António Barroso, fomos infor-
mados que S.Exa. o Presidente da Assembleia da 
República Portuguesa, Professor Doutor Augusto 
Santos Silva (antigo Ministro dos Negócios Es-
trangeiros), participará este ano na nossa Festa do 
Divino Espírito Santo em Laval.

Integram a sua comitiva oficial, Professora Douto-
ra Isabel Margarida Duarte. Embaixador de Portu-
gal em Otava, Doutor António Leão Rocha, Embai-
xatriz de Portugal, Dra.Luisa Rocha. Cônsul Geral 
de Portugal em Montreal, Dr. António Barroso. 
Assessora Principal do Presidente Da Assembleia 

da Republica, Dra. Maria Inês Coroa. Assessor da 
Imprensa do Presidente da Assembleia da Republi-
ca, Dr. David Damião. Conjuntamente com outros 
convidados :nomeadamente a Deputada Federal de 
Vimy, Sra Annie Koutrakis. O deputado de Cho-
medey sr. Guy Ouellette. A vereadora do distrito 
de St-Martin e representante do Presidente da Ca-
mara de Laval Sr, Stephane Boyer, Mme Aline Dib. 
Vereadora du distrito de Chomedey do gabinete da 
oposição, Mme Aglaia Revelakis . Desejamos que 
toda a Comunidade Portuguesa de Laval participe 
em grande número neste evento muito especial, do 
qual todos nos devemos orgulhar.

O programa elaborado em coordenação com o 
Cônsul-Geral será o seguinte:

1) Às 10:45 do Domingo dia 12 de Junho chegada 
do Senhor Presidente da Assembleia da República 
Portuguesa e sua comitiva, dirigindo-se imediata-
mente para o novo mini parque Pedro DA Silva, 
onde será procedido à sua bênção pelo Sr.. Padre 
Leonardo e inaugurado oficialmente pelo Senhor 
Presidente da Assembleia da Republica.

2) Serão entoados os Hinos nacionais do Canadá 
e Portugal, pelas Filarmónicas do Divino Espírito 
Santo de Laval e Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal.

3) Antes de se iniciar a procissão, o Prof. Dr. Au-
gusto Santos Silva, tomará uns breves momentos 
para dirigir uma mensagem à Comunidade Portu-
guesa de Laval.

Seguir-se-à a tradicional Procissão, pelas seguin-
tes ruas: rua Favreau, direcção norte até á rua Louis 
Payette. Seguiremos sobre Louis Payette em direc-

ção oeste até á rua Goyer que tomaremos em direc-
ção Sul até à rua Gaboury. Seguiremos em direcção 
este até à rua Favreau e finalmente em direcção ao 
local da nossa Missão.

Devido ao intenso programa em Montreal, o Se-
nhor Presidente e os membros da sua comitiva, des-
pedem-se de todos no final da procissão.

Desejamos que toda a Comunidade Portuguesa 
de Laval participe em grande número neste evento 
muito especial, do qual todos nos devemos orgu-
lhar.

Os Mórdomos e Conselho de Administração.

TONY SARAGOÇA
jornal@avozdeportugal.com
Colaborador do jornal
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Estudo da Universidade de Coimbra tenta ultrapassar 
o insucesso da imunoterapia no cancro da bexiga

Uma equipa de investigadores 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Coimbra 

(FMUC) está a estudar possíveis me-
canismos de evasão imunitária que 
limitam o sucesso da imunoterapia no 

cancro da bexiga, lançando bases para 
o desenvolvimento de novos fármacos 
para combater este tipo de tumor que, 
em fase avançada, tem uma elevada 
taxa de mortalidade.

Iniciado em 2019, este estudo, de ca-
rácter translacional e multidisciplinar, 
é realizado em parceria com o Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra 
(CHUC), Centro Hospitalar de Leiria 
(CHL) e Hospital CUF de Coimbra e 
designa-se “Inibição da via da adenosi-
na - uma nova abordagem para poten-
ciar a imunoterapia no cancro da bexiga 
avançado”.

Através de diversos mecanismos, o 
cancro da bexiga, mais comum nos 
homens, «consegue ludibriar e inibir a 
ação do sistema imunitário do nosso or-
ganismo, o que lhe permite crescer sem 
ser destruído pela ação das nossas célu-
las imunes (imunoevasão). 

O nosso projeto centra-se num desses 
mecanismos para escapar ao sistema 

imunitário, que está ligado ao metabo-
lismo da adenosina, e que pensamos ser 
uma das formas através das quais o can-
cro da bexiga limita a ação dos nossos 
mecanismos de proteção naturais, redu-
zindo ainda a eficácia dos fármacos de 
imunoterapia já utilizados hoje em dia», 
explica o investigador e médico urolo-
gista Frederico Furriel.

Esses fármacos (inibidores da PD-1 
e PD-L1), prossegue, «têm eficácia de 

apenas 20-30%, e isso sucede 
certamente porque há outras 
formas através das quais o tu-
mor procede à imunoevasão, 
nomeadamente a via da ade-
nosina».

Os resultados já obtidos, ba-
seados em análises de amos-
tras clínicas de doentes, evi-
denciam que o crescimento do 
cancro da bexiga se faz acom-
panhar de «uma profunda 
alteração do microambiente, 
no sentido de uma maior imu-
nossupressão, o que evidente-
mente é favorável ao tumor. 
Por outro lado, conseguimos 
identificar uma maior expres-
são da via da adenosina no 
microambiente tumoral por 
comparação ao tecido nor-
mal», afirma Frederico Furriel, 
salientando que a descoberta 

mais importante, até ao momento, «foi 
apurar que existe uma correlação entre 
estes factos: quanto maior é a expressão 
da via da adenosina, maior é a imunos-
supressão, o que aponta no sentido da 
nossa hipótese».

A equipa está agora a realizar estudos 
com um maior número de doentes, para 
confirmação destas descobertas e, tam-
bém, para tentar encontrar, «no sangue 
periférico dos doentes, algum tipo de 
"assinatura imunológica" que nos per-
mitisse dar uma indicação da atividade 
da via da adenosina no microambiente 
tumoral», adianta o investigador princi-
pal do projeto.

Em paralelo, os cientistas estão a estu-
dar e manipular experimentalmente a 
ação da via da adenosina sobre o cancro 
da bexiga num ambiente controlado, 
num modelo animal. Estes estudos, que 
decorrem no Institute for Clinical and 
Biomedical Research (iCBR) da FMUC, 
consistem, dito de forma simples, em 

induzir a «formação de um cancro da 
bexiga em modelo animal (ratinhos), 
e depois vamos administrar fármacos 
capazes de suprimir a via da adenosina, 
por forma a avaliar se isso leva à redu-
ção do tamanho do tumor ou outros pa-
râmetros de melhoria. 

Vamos também associar estes fárma-
cos àqueles que já são hoje utilizados na 
imunoterapia, para determinar se essa 
terapêutica combinada leva a melhores 
resultados que a terapêutica isolada».

Este estudo, financiado, através de 
bolsas, pela Associação Portuguesa de 
Urologia e pela CUF, poderá «lançar as 
bases para o desenvolvimento e utiliza-
ção (após ensaios clínicos rigorosos) de 
fármacos específicos para a via da ade-
nosina, quer em monoterapia quer as-
sociados a outros já existentes, levando, 

em última análise, à melhoria do prog-
nóstico dos doentes com cancro da be-
xiga. Todos os avanços são bem-vindos 
para o tratamento de uma doença que, 
quando numa fase avançada, tem uma 
elevada taxa de mortalidade», destaca 
ainda Frederico Furriel. 

«Se os nossos resultados forem posi-
tivos, poder-se-á, numa fase posterior, 
avançar para ensaios clínicos em hu-
manos para testar os novos fármacos de 
imunoterapia, eventualmente em asso-
ciação aos que já se usam hoje», remata.

Para além de Frederico Furriel, a equi-
pa é constituída por Belmiro Parada, 
Célia Gomes, Margarida Pereira, Hugo 
Ferreira, Paula Laranjeira, Vítor Sousa e 
Artur Paiva, investigadores da FMUC e 
do Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra (CHUC).

CRISTINA PINTO
Assessoria de Imprensa
Universidade de Coimbra
Comunicação de Ciência
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Dia dos Açores na Casa dos Açores do Quebec

As comemorações 
do Dia dos Aço-
res regressou ao 

seu formato depois de dois anos devi-
do a pandemia de Covid 19.

Teve inicio com a intervenção do Pre-
sidente da Casa dos Açores Eduardo 
Leite, seguindo-se a intervenção da Se-
cretaria/Vice-Presidente Paula Ferreira. 

Foram interpretados os 3 hinos, o hino 
do Canadá, de Portugal e o hino dos 
Açores. 

"O texto do Hino dos Açores, é da au-
toria de Natália Correia" (um texto mui-
to complicado). O hino dos Açores terá 
sido tocado em público pela primeira 
vez pela Filarmónica Progresso do Nor-

te em Rabo de Peixe, São Miguel a 3 de 
fevereiro de 1894.

Depois dos hinos ouvimos dois dis-
cursos o primeiro que ouvimos foi falar 
de mais mas nada foi dito, e o segundo 
discurso que ouvimos foi do Sr. Cônsul 
Geral de Portugal em Montreal que foi 
muito concentrado na origem da pala-
vra "Açorianidade". 

O Sr. Cônsul António Barosso fez al-
guns anúncios convidando todos pre-
sentes a participarem nas celebrações do 

Dia de Portugal no próximo dia 10 de 
junho no parque de Portugal em Mon-
treal, com um concerto mais tarde na 
Igreja de São João Batista. Também nos 
falou da importante visita à Montreal de 
S. Exa. o Presidente da Assembleia da 
Republica no dia 12 de junho, tendo em 
conta esta importante visita, a primeira 

visita de um Presidente da Assembleia, 
alembrando todos presentes para reser-
var os seus lugares nestes eventos en-
viando um email para: 

consulado.montreal@mne.pt
Seguiu-se ao tradicional bufete pre-

parado pela casa e alguns sócios, uma 
grande mesa onde dispõe as deliciosas 
iguarias alimentares, não faltando vinho 
e bebidas para todos. O serão foi acom-
panhado pela atuação da nossa Rainha 
do Fado Jordelina Benfeito que foi ex-
celente e o técnico da música José Luís.

Foi sem dúvida um excelente serão, fal-

FRANCISCA REIS
Diretora-Adjunta

tando a presença do novo Conselheiro 
da Diaspora Açoriana do Quebec Vitor 
Faria, e o conselheiro das comunidades 
Portuguesas Daniel Loureiro.

Viva os Açores, e, Viva os Açorianos.
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Visita de S. Exa. o Presidente 
da Assembleia da República ao Canadá
O Presidente da Assembleia da República, 

Augusto Santos Silva, desloca-se ao Ca-
nadá entre os dias 10 e 14 de junho por 

ocasião das comemorações do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas.

A deslocação incluirá a passagem pelas cidades de 
Toronto (dias 11 e 14 de junho), Montreal (12 de 
junho) e Otava (13 de junho). Nesta visita o Pre-
sidente da Assembleia da República irá privilegiar 
os contactos com as comunidades portuguesas. A 
visita constituirá também uma oportunidade para 
a realização de um encontro com o Presidente do 
Senado do Canadá e com o Presidente da Câmara 
dos Comuns do Canadá. 

Pontos a destacar do programa:

TORONTO
- Visita à zona comercial da “Little Portugal”
- Participação na 35º parada comemorativa do 
   Dia de Portugal, Camões e Comunidades 
   organizadas pela Aliança de Clubes 
   Portugueses e Associações de Ontário
- Homenagem aos voluntários portugueses
- Encontro com deputados 
   luso-canadianos eleitos em Ontário
- Visita ao Festival de Folclore 
   “Raízes do nosso Povo” 
- Encontro com a Comunidade Portuguesa

MONTREAL 
11h00- Participação nas Festas do 
   Divino Espírito Santo em Laval 

12h30- Encontro com a Comunidade 
   Portuguesa na Casa dos Açores do Québec
15h30- Inauguração de um mural de 
   homenagem a Aristides de Sousa Mendes
16h00- Visita à Missão de Santa Cruz
19h30- Encontro com a Comunidade 
   Portuguesa no Clube Português de Montreal

OTAVA
- Encontro com o Presidente da 
   Câmara dos Comuns
- Encontro com o Presidente do Senado
- Jantar com a Comunidade Portuguesa
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Anabela Monteiro, Uma força na comunidade
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

Como o tempo passa, há 15 anos 
eu foi escolhido para ir a Que-
bec fazer uma pequena repor-

tagem sobre os novos emigrantes que recebiam 
a cidadania canadiana no parlamento situado na 
cidade de Quebec e precisamente no parlamento.

Um altobus de luxo trazia vários jornalistas, neste 
altobus vi uma loirinha,...

Não a conhecia mas havia um ar estranho.
Eu ouvi ela falar português e fiquei um pouqui-

nho estranho e envergunhado, no final desta aven-
tura dei algumas palavrinhas e de agradecimento 
por esta linda viagem cultural e educacional. Pou-
co a pouco viramos amigos, falando de politica 

mas ao mesmo tempo falando um pouco de tudo. 
O tempo passa e de repente a vida nor cruzou, 

mais uma vez, com o programa televisivo A Voz de 
Montreal, e, um pouco de tudo. 

Em quinze anos a vida mudou muito. Já lá vão 
10 anos que Anabela Monteiro trabalha com Jean 
Rouselle, ela tem um curículo bastante preenchi-
do, tem uma prestação impecável e uma visibili-
dade inegualável através da nossa comunidade e 
também através dos candidatos de Vimont. A sua 

implicação comunitária e incrível porque ela está 
em todos os eventos, com Jean Rouselle ou mesmo 
representando Jean Rouselle.

Será que é a hora certa?
Há dois meses estavamos a falar sobre o seu 

futuro e ninguém sabe o que vai se passar....
O futuro é incerto mas o caminho pode estar 

definida por sinais, e, de uma certa maneira 
todos estes sinais assinalavam o próximo pas-
so. Durante estes 4 meses os candidatos vão 
dever trabalhar muito forte para chegar ao 
topo.

Não quero ser negativo mas há muitos parti-
dos tal como Coalition Avenir Québec, Parti 
libéral du Québec, Parti québécois e o Qué-
bec solidaire.

Todos eles vão fazer tudo para ganhar. Al-
guns vão perder mas o mais importante é de 
ganhar. O que eu adoro é quando um perde 
outros ganham, e quando perdem, devem 
trabalhar ainda mais forte para que, nas pró-
xima eleições, vão ganhar. A CAQ está longe, 
mas, nada é ganho. Muitos vão trabalhar e 

outros vão arrasar nestas eleições. 
Quero desejar Anabela boa sorte e espero que 

que todos os portugueses vão ir apoiar Anabela 
Monteiro no 20 de junho onde ela será oficializada 
como candidata em Vimont.

COMUNIDADE
SUSPENSO PLANO DE IMPLEMENTAR DRONES ARMADOS NAS ESCOLAS DOS EUA
O plano de implementar drones taser armados nas escolas para travar tiroteios nos Estados Unidos foi suspenso indefinidamente pelas autoridades locais 
por receios de segurança. O controverso projeto provocou demissões em massa do conselho de ética da empresa. Um membro do conselho de ética, Wael 
Abd-Almageed, anunciou à Reuters que juntamente com oito outros colegas se demitiu do painel composto por 12 membros por serem fortemente contra 
este plano. O fundador e CEO da Axon - empresa responsável pelo projeto -, Rick Smith, já confirmou, citado pela mesma agência, que o projeto será in-
terrompido. A empresa americana Axon, anteriormente conhecida como Taser International, planeava produzir "drones taser armados", argumentando que 
ajudaria a parar os tiroteios escolares.
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514 277.7778   memoria.ca

VENHAM RECOLHER-SE NA 
MAIOR DAS INTIMIDADES NUM DOS 
NOSSOS LOCAIS DE SEPULTURA

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

Na ocasião será entregue uma lembrança 
a cada família.

EM MEMÓRIA 
DOS NOSSOS PAIS, 
DE TODAS AS 
GERAÇÕES. 
Domingo, dia 19 de junho
das 10h00 às 14h00

O MURO DA MEMÓRIA,
PARA NÃO ESQUECER
AS GERAÇÕES PASSADAS

Tem vontade de fazer um gesto de memória 
sem se deslocar? Convidamo-los(as) a 
visitar memoria.ca e escrever um 
pensamento no nosso espaço virtual, O 
Muro da Memória. Estas mensagens serão 
projetadas através da luz no coração do 
Mausoléu Saint-Martin.

MEMORIA-fêtedespères VOZ V1.indd   1MEMORIA-fêtedespères VOZ V1.indd   1 2022-06-06   10:37 AM2022-06-06   10:37 AM

O direito e o desemprego

Ao se falar em direito a um em-
prego e a um salário digno, 
a transporte e moradia, não 

podemos apenas refletir com a dis-
ciplina Economia, temos que acres-
centar na discussão outras discipli-
nas, até mesmo a Religião. Tudo vem 
da Federação e ao observar a agenda 
presidencial, a imprensa nos informa 
que temos um presidente que não se 
reúne com os geradores de riqueza, 
aliás, nem com seus ministros. É um 
governo sem estratégia e sem estrate-
gistas. 

O desemprego (desocupação) pio-
rou muito desde o primeiro trimestre 
de 2.012, cuja taxa foi de 8%, segundo 
o IBGE. A partir de 2015 começou a 
subir, atingindo 11,1% no primeiro 
semestre de 2.016 e piorou durante a 
gestão de Bolsonaro que no primeiro 
trimestre deste ano fechou em 11,1%. 
Já a renda média caiu de R$ 2.612, dez 
anos atrás, para R$ 2.579, neste ano. 

E o PIB no primeiro trimestre cresceu 
1%, superado entre as grandes nações 
apenas pelo México (1,2%) e Cana-
dá (1,4%). Apesar disso, não vimos o 
reflexo no emprego e renda. Talvez a 
quarta pior inflação do mundo (11,3% 
em abril) seja a causa do desastre da 
pátria amada, a taxa da Rússia foi de 
16,7%, Argentina, 55% e Turquia, 70%. 
Os juros têm sua culpa também, en-
quanto no Brasil fechou em quase 13%, 

Turquia e Rússia ficaram em 14% e a 
Argentina em 47%. 

Os preços do diesel e da gasolina não 
param de subir e o governo não sabe 
o que fazer. Talvez se o presidente pa-
rasse com motociatas, jetski, churras-
cos com picanha de R$ 1.200 o kg, e 
trabalhasse reunindo seus ministros 
com a sociedade que pensa, poderiam 
elaborar uma estratégia para baixar 
os preços, afinal, desde Itamar, to-
dos os presidentes conseguiram. Só o 
mito(mano) não consegue. 

Algum assessor mais esclarecido 
(deve ter algum) poderia dizer que 
a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da ONU, não foi feita para 
proteger bandido. Por exemplo, em seu 
artigo 23, diz: "Todo ser humano tem 
direito ao trabalho, à livre escolha do 
emprego, a condições justas e favorá-

veis de trabalho e à proteção contra 
o desemprego. Todo ser humano, 
sem qualquer distinção, tem direito 
a igual remuneração por igual tra-
balho. Todo ser humano, que traba-
lha, tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória que lhe assegure, 
assim como à sua família, uma exis-
tência compatível com a dignidade 
humana." 

O presidente declara-se católi-
co e defensor da família e da vida, 
apesar de defender o excludente de 

ilicitude (morte de qualquer bandido 
sem passar pela Justiça), deveria ouvir 
João Paulo II que nem o mais estulto 
dirá que seja comunista: "O trabalho 
é uma dimensão fundamental da exis-
tência humana, pela qual é construída 
cada dia a vida humana, da qual recebe 
a própria dignidade específica" (Labo-
rem Exercens, nº 1) e "O trabalho hu-
mano é provavelmente a chave essen-
cial de toda a questão social" (nº 3). 

De qualquer forma, presidente, de-
putados e senadores deveriam abrir 
os olhos, a pesquisa Ipespe de 6 de 
maio mostra que os cidadãos que po-
dem votar elegem como prioritários a 
Educação (23%), Inflação e Custo de 
Vida (23%), Desemprego (17%) e Saú-
de (14%), seguidos pela Fome/ Misé-
ria (6%), Corrupção (5%) e Violência 
(4%). 

MARIO EUGENIO SATURNO
cientecfan.blogspot.com
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE) e 
congregado mariano

CRÓNICA
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A Caixa Desjardins Portuguesa 
deseja a todos os seus associados 
e clientes um Feliz Dia de Portugal 

Anúncios de Emprego: Confiar, Desconfiando

Pode o leitor, legi-
timamente, con-
siderar o título 

cínico. Há uns anos atrás registei uma 
frase de uma formadora: “sobre esse 
assunto, devemos confiar, desconfian-
do”. Escalpelizemos. Então devemos 
desconfiar dos anúncios de emprego? 
Eles não são uma coisa boa? Sim e não. 
Tem dias.

Quem procura emprego deve observar 
sempre os vários anúncios de emprego 
com que se vai deparando. Não se é mais 
ou menos bonito, mais ou menos artísti-
co, se tem melhores ou piores condições.

A observação deve ser outra. O anun-
ciante é reputado, uma entidade credí-
vel e fortemente implantada? O anúncio 
faz sentido ou é para “vender gelados no 
inverno e chocolate quente no verão”? O 
anúncio tem demasiado texto a explicar 
os grandes atributos do empregado e 
pouquíssimo texto a descrever as fun-
ções, o perfil pretendido e as condições 
sob as quais se pretende estabelecer a re-
lação laboral?

O anúncio é omisso em tudo o que 

importa? Estamos perante um “anún-
cio mistério”, do tipo “contacte-nos que 
depois logo lhe dizemos como tudo se 
vai passar”? O anúncio exibe várias vias 
de contacto com o empregador ou pede 
respostas para emailcriadoapenaspa-
raisto@maildescartavel.pt? O anúncio é 
recorrente, dando a entender que “nin-
guém quer, ninguém pode com isto”? 
Parece demasiado bom para ser verda-
de?

Bom, se chegou até aqui, talvez já pen-
se que o melhor é desconfiar de tudo e 
de todos e atirar a toalha ao chão. Não 
é esse o caso.

Existem muitas ofertas de emprego 
credíveis que todos os dias vão surgindo 
na nossa praça.

Considere como bons sinais verificar 
se se trata de uma entidade conhecida, 
estabelecida ou em ascensão; Google se 
necessário. Se encontrar boas ou más 
referências, poderá tomar a sua decisão. 
Se não encontrar nada, desconfie. Qual-
quer leigo cria uma conta nas redes so-
ciais em poucos minutos. Observe se se 
trata de um anúncio logicamente orga-
nizado, que explique quem procura, do 
que se trata, o que se pretende e como 
se concorre. Apresentar vários canais 
de comunicação (website, redes sociais, 
email, contacto telefónico) é sempre 
bom sinal. Quem não deve não teme. 

TIAGO MATIAS
Editor
empregonosacores.blogspot.pt
tasmatias@gmail.com

O anúncio pode não dizer diretamente 
quem contrata, mas se cumprir as regras 
anteriores e disser algo como “empresa 
com forte implementação” ou “empresa 
na área de…” e cumprir as regras ante-
riores, deverá ser credível. Existem mo-
tivos pelos quais as entidades poderão 
optar pelo anonimato como, por exem-
plo, não dar a entender à concorrência 
que estão a recrutar.

Atente nisto e lembre-se que não é ape-
nas a organização que escolhe o candi-
dato, o candidato também escolhe onde 
vai e onde não vai. Confie, sempre des-
confiando.

O autor cede os direitos de publicação 
do texto acima e da sua imagem, para 
efeitos de crónica de opinião, na comu-
nicação social.

Não sei o Que 
fiz mas vou 
c o n t i n u a r : 

com direito a pernoi-
ta. 

Então não que perguntam se eu duran-

te a noite fui tapar o animal com o seu 
cobertor, ou se tirei tempos no meu dia 
para brincar com o bichinho. 

E não vou vos falar dos sacos de brin-

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Coisas do Corisco
quedos que eles deixam para o cão ou 
cadela não se aborrecer. 

Mas contudo isto nos adoramos guar-
dar os cãozinho, só que não tenho idade 
nem pachorra para brincar com um cão, 
mas passear durante uma hora ou duas 
e depois ele ir ressonar no escritório da 
conversada, lá isso faço sim senhor. 

Por aqui me fico, tenho que ir passear o 
nosso hóspede. 

"Somos balões cheios de sentimentos... 
num mundo cheio de alfinetos", Autor 
desconhecido.
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FESTA DE SãO JOãO
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23 DE JUNHO  AS 18H NO 

PARC LAHAIE  SAINT-ENFANT-JÉSUS

BOMBOS GC Cana Verde 
MARCHAS  GFEP Montreal
Eddy Sousa, Tony Mickel, DJ XMen
Caldo Verde/Pipis/Bifanas/Sardinhas
Malassadas/Arroz doce 

PROGRAMA
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

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

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co

RECEITA DA SEMANA

MACARRÃO COM QUEIJO GORGONZOLA
INGREDIENTES:
Meio pacote de macarrão penne
2 litros e meio de água
1 colher de chá de sal
1 colher de sopa de margarina
200 gramas de queijo gorgonzola
2 caixas de creme de leite
Orégano a gosto

MODO DE PREPARO: 1. Em uma panela 
com 2 litros e meio de água, coloque 1 colher 
de chá de sal e deixe ferver.
2. Em seguida, adicione meio pacote de ma-
carrão penne e cozinhe até ficar al dente. Es-
corra e reserve.
3. Em uma panela, derreta 1 colher de sopa de 
manteiga e acrescente 200 gramas de queijo 
gorgonzola. Deixe aquecer.
4. Em seguida, acrescente 2 caixas de creme 

de leite e orégano a gosto. Misture bem.
5. Coloque sal a gosto e despeje o macarrão sobre o molho. Misture e sirva em seguida. 
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

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

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

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

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIA

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 

Resolve os seus 
problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

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

EMPREGOS

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, Oeste. 

1 vez por semana
idealmente às sextas-feiras

das 10h às 18h.
Chamar Melanie

514-878-2233 
das 9h às 16h

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de 
uma casa a tempo inteiro, 6 dias por semana.

514-258-6754

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

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 crian-
ca 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 em-
pregados 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

O R A Ç Ã O

Responso do 
Milagroso Santo António 

para deparar as coisas perdidas, 
ou roubadas e guardar as vidas 

Bendito e louvado seja Santo António, sol brilhante, que 
em Lisboa, França, e Itália, deu luz a mais rutilante: ó 
beato Santo António, que ao monte Sinai subiste; o teu 
santo Breviário perdeste, em busca dele voltaste mui 
triste; uma voz do Céu ouviste: 
«António, torna atrás, o teu santo Breviário acharás; 
em cima dele Jesus Cristo vivo, três coisas lhe pedirás: 
o perdido achado, o esquecido lembrado, e o vivo 
guardado». (A.V.)

PRECISA-SE DE UMA SENHORA PARA FAZER 
LIMPEZA DE UM CASA. 2 DIAS POR SEMANA 

(SEGUNDA E QUINTA-FEIRA.
DEVE TER AS PROVAS DA VACCINAÇÃO COVID.

514-489-2803
Precisa-se uma senhora para tomar conta 
da minha mãe de 80 anos de idade situada 

em Laval, durante as tardes da semana, 
com experiência, se possível.

514-972-2517

† FERNANDO MARIO
CORREIA MELO

1952 – 2022

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no dia 27 de maio 
de 2022, com 70 anos de ida-
de, de Fernando Mario Cor-
reia Melo, esposo de Maria 
de Fátima da Silva, natural 
de Matriz, concelho da Horta, 
Ilha do Faial, Açores. Antigo 
membro da Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal. 
Ele deixa na dor a sua espo-
sa Maria de Fátima, o faleci-
do filho Jimmy da Silva Melo 
(Ginette Rosado), as netas 
Leaticia Melo e Briana Melo, 
assim como outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
7388 Boul. Viau, Saint-Léonard
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues cell. 514-918-1848
O funeral, em presença das cinzas, terá lugar no sába-
do 11 de junho de 2022 às 11h30 na Igreja Santa Cruz, 
situada no 60 rue Rachel Ouest, Montreal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

PRECISA-SE DE HOMENS 
PARA TRABALHAR NUMA

FABRICA DE ALUMÍNIO 
DENTRO E FORA.

  PARA MAIS 
INFORMAÇÃO 

CONTACTAR
514-362-1300

† ROGÉRIO BARROCA
1955 – 2022

Faleceu em Ste-Sophie no 
dia 1 de junho de 2022, com 
66 anos de idade, o Sr. Ro-
gério Conceição Barroca, 
natural de Ourondo, Covilhã, 
Portugal. Deixa na dor seu 
filho Derek Barroca, sua fi-
lha Dylana e seus cônjuges. 
Seus netos/as, seus irmãos 
José António Barroca e Luis 
Miguel Barroca. Suas irmãs 
Fernanda, Maria José e seus 
cônjuges, sobrinhos/as, fami-
liares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120 Jean-Talon, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O serviço funebre terá lugar no sábado 11 de junho às 
11h na Igreja Santa Cruz e será transladado para Por-
tugal. 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.
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Encontro da comissão do Senhor Santo
Cristo no Best Western Plus Montreal Este

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

Sábado passado foi 
um dia emocional 
para mim, depois 

de alguns meses a ajudar esta linda 
comissão de festa do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres com cartazes, li-
vrinho, cartas, convites, etc.

O agradecimento foi um jantar em 
boa companhia. No início, todos fala-
ram para ver se a comissão vai conti-
nuar ou não, o que ocoreu mal e o que 

foi bom.
No final, esta comissão estão de para-

béns porque este grupo fez renascer a 
nossa comunidade num fim de semana 
muito bem preenchido, com grandes 
artistas no sábado e domingo. Todos 
adoraram o serviço e o comer. 

Para A Voz de Portugal, relatamos 
muito bem o sucesso desta festa e esta 
semana, no programa televisivo A Voz 
de Montreal que está no Canal FPTV 
SIC vai apresentar a última parte deste 
fim de semana, com entrevistas, músi-
ca e boas pessoas.

Port outro lado em dois meses tudo 
mudou na nossa comunidade. 

Muitos estavam para anular as festas, 
e quando souberam que esta comissão 
quiseram organizar as festas,... tudo é 
possível. É claro, nada é perfeito mas 
tudo o que eu vi, foi o renascimen-
to da nossa comunidade, com alguns 
"shows" inesquecível para muitos. dois 
anos sem festas, sem encontros, sem 
dança, foi muito difícil para muitos.

E, esta comissão deu um toque para 
que tudo mexe positivamente.

Muitos criticaram, outros rebaixaram 

a comissão mas este grupo (e não só, 
porque há muitos que não vieram a 
este encontro) provaram que estão só-
lidos e prontos a enfrentar todos.

Acho triste que a comunidade não 
pode ser mais unida para que estes 
eventos possam ser realizados e que 
para todos que não acreditavam na 
realização deste lindo evento. 

É pena, mas a comissão ganhou esta 
aposta e que a próxima festa que vai se 
realizar em outubro de 2022, haverá 
uma grande surpresa. Mais uma vez, 
parabéns e até a próxima.

P.s.: Já achamos mais uma nova linda 
cara para o programa A Voz de Mon-
treal, queremos dar as boas-vindas 

a Yliana Carvalho que vai iniciar a 
sua primeira emissão esta semana na 
FPTV SIC, A VOZ DE MONTREAL.
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Com os nossos pensamentos e palavras 
criamos o mundo em que vivemos, aproveite esta fase para 
renovar a sua vida. Saúde: Consulte regularmente o dentista. 

Dinheiro: Cuidado com investimentos. Saiba gerir os seus recursos com 
habilidade. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

TOURO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa poder. 
Amor: Seja mais seletivo nas suas amizades. Plante boas 
sementes na sua vida, saiba rodear-se de pessoas que lhe 
fazem bem. Saúde: Problemas de rouquidão e dores de 

garganta. Proteja-a. Dinheiro: Seja determinado no seu trabalho, tem o 
poder de alcançar as suas metas. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

GÉMEOS: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada. Amor: O amor atravessa uma fase de 
renovação. Uma viagem a dois contribuirá para fortalecer a 
união. Saúde: Mantenha o seu corpo bem hidratado. Dinheiro: 

Período pouco favorável para correr riscos. Jogue pelo seguro. 
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Deixe que os outros se aproximem de si. Olhe tudo 
com amor, assim a vida será uma festa! Saúde: A sua saúde é 
o espelho das suas emoções. Procure ser mais otimista, e terá 

maior estabilidade. Dinheiro: Boa altura para fazer novas aprendizagens.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

LEÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Pode ter dificuldade em fazer-se 
ouvir. Saiba moderar os conflitos com diplomacia. Saúde: Faça 
caminhadas, está a precisar de se movimentar mais. Dinheiro: 

Conte com alguns obstáculos que terá de vencer para fazer valer os seus 
pontos de vista. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

VIRGEM: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Não se mantenha preso a mágoas nem a desilusões. 
Cuide do seu coração e esteja disponível para novas emoções.
Saúde: Evite a rotina. Faça algo diferente, está a precisar de 

novos estímulos. Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

BALANÇA: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa 
Vigilante e Atento. Amor: Poderá começar uma nova amizade ou 
um novo relacionamento.  Saúde: Durma mais para recuperar 
energias. Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e 

gestão de recursos. Mantenha-se atento. 
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Dê a mão a quem precisa de si. A 
união vai trazer-lhe uma confiança renovada em si próprio e na 
vida. Saúde: Faça exercícios de relaxamento para descontrair 

ao fim do dia. Dinheiro: Não se distraia. Mantenha a concentração nas 
suas tarefas. Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Procure manter-se calmo. As respostas 
que procura acabarão por vir até si. Saúde: Tendência para 
problemas a nível cardíaco, previna-os através da alimentação 

e da vigilância médica. Dinheiro: Seja prudente e responsável. Mantenha 
a contenção a nível financeiro. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: A Força, que significa 
Força, Domínio. Amor: A sua autoestima está mais fortalecida e 
isso vai dar-lhe a coragem de que precisa para ir ao encontro do 
que o seu coração lhe pede. Saúde: Proteja os ouvidos. Estão 

sensíveis. Dinheiro: Conseguirá resolver de forma muito eficaz qualquer 
problema, o que será notado pelos seus superiores. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: A vida em família será 
feliz e vai dar-lhe alento para tudo o resto. Saúde: Não esforce 
as suas pernas. Tendência para inflamações musculares. 

Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha: a sua atitude fará 
toda a diferença no seu desempenho.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEIXES: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao que as outras pessoas 
dizem. Concentre-se apenas naquilo que você sente. Saúde: 
Tendência para dores de costas. Melhore a sua postura. 

Dinheiro: Possível aumento de responsabilidades.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

Os Açores são a nossa certeza

As celebrações do Dia dos 
Açores decorrem este ano, 
no concelho da Lagoa, 

numa altura em que ali se comemora os 500 anos de 
elevação a vila e sede de concelho e dos 10 anos de 
elevação a cidade, precisamente no dia 6 de junho 
que é, por si só, uma data simbólica, pois ocorreu 
em Ponta Delgada uma gigantesca manifestação 
contra o rumo político que o país prosseguia.

A segunda-feira do Espirito Santo um data que mar-
ca a história destas ilhas e constitui um fortíssimo de-
safio e a motivação para os açorianos, um povo com 
ambição que continua a projetar o futuro com de-
terminação e arrojo, nunca relegando o seu passado 
como marca identitária, seja ela religiosa ou profana.

Apesar da atual situação do hediondo conflito na 
Ucrânia, o povo destas ilhas está ávido para comu-
nitariamente viver a festividade do Pentecoste, que 
se prolonga na segunda-feira da pombinha. Mesmo 
vivendo em tempo de guerra, o orgulho pela nossa 
história, permite-nos almejar um de pensamento po-
sitivo quanto ao futuro próximo, onde seja possível 
viver em paz, neste mundo de guerra sem explicação 
plausível.

É que celebrar a açorianidade e a autonomia é o 
modo dos açorianos reconhecerem o valor das suas 
raízes e da sua memória e reforçarem, e mesmo testa-
rem, a sua capacidade para se auto governar, ultrapas-
sando barreiras de séculos de costas voltadas e ven-
cendo desconfianças e velhas rivalidades entre ilhas.

Como tal, a escolha da Segunda-Feira do Espírito 
Santo ancorou-se no facto da comemoração da festa 
em honra da Terceira Pessoa da Santíssima Trinda-
de constituir, desde os primórdios em que arribaram 
gentes vindas de Portugal a estas terras, uma celebra-
ção de sentimentos de solidariedade, de esperança e 
da festa da própria vida, entrelaçando-se com as mais 
nobres tradições cristãs que o povo açoriano sempre 
cultivou.

Um dos traços da força da açorianidade perpassa 

pela vitalidade e especificidade com que se comemo-
ra este dia, dentro de cada ilha, de cada Concelho, 
de cada pequena povoação, ou mesmo alargada às 
comunidades de açorianos, espalhadas pelo mundo, 
mantendo um profundo significado de tão espontâ-
nea e vivida forma de celebrar a nossa história e a nos-
sa cultura, numa afirmação do vigor da cidadania das 
gentes destas ilhas.

Sabemos que autonomia de hoje não é comparável 
ao conceito do século XIX, quando os bravos auto-
nomistas se bateram perante a prepotência de Lisboa, 
nem é uma autonomia estanque, só para dentro de 
portas, mas afirmando-a perante os desafios da inte-
gração na União Europeia, perante e os desafios da 
globalização e perante os desafios que o desenvolvi-
mento do país exige. 

É por isso que esta comemoração está recheada de 
um grande simbolismo de unidade das ilhas e é mais 
um sinal indelével da própria identidade de povo aço-
riano, pois constitui um referencial insubstituível do 
modo do viver ilhéu, com um alcance politico, social 
e cultural da maior relevância.

Assim sendo, o nosso sistema autonómico constitui 
o reconhecimento político de uma diferença, não ape-
nas geográfica e histórica, mas um testemunho forte-
mente identitário da cultura própria do povo açoria-
no, cujo conceito a própria Constituição da República 
Portuguesa reconhece e consagra no seu artigo 225º. 

Por isso, celebrar o Dia dos Açores é homenagear 
com respeito todos os açorianos, quer vivam dentro 
de cada uma das nossas belas ilhas, quer labutem em 
qualquer partilha do mundo, reafirmando a forte 
convicção de que o simbolismo desta data nos aproxi-
me e nos incentive a trabalhar cada vez mais, em prol 
deste torrão atlântico que tanto amamos.

Nesta comemoração, alguns cidadãos desta terra 
são agraciados com comendas regionais, em reco-
nhecimento pelos contributos para a conquista da 
Autonomia Político-Administrativa dos Açores e das 
suas repercussões na vida económica, cultural, social 
e política de todos os Açorianos, discutível ou não, o 
certo é que o gesto é simbólico e tem como objetivo 
incentivar todos os açorianos a entregarem de alma e 
coração ao bem comum porque só assim poderemos 
ter a consciência que os Açores são a nossa certeza.

CARICATURA DA SEMANA

1
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Curta-metragem "Seamless Journey" 
Escrito e produzido por Teresa Picciano

COMUNIDADE

Foi lançado domingo passado na 
Casa d'Italia a curta-metragem 
Seamless Journey um filme local 

maravilhoso e emocionante sobre a história dos imi-
grantes italianos de Montreal um filme que nos toca 
todos nos emigrantes.

Este filme é dedicado ao amor eterno de um casal 
imigrantes Adelina e Luigi aos muitos sacrifícios que 
eles fizeram e aos imigrantes que imigraram para o 

Canada como os Portugueses que também participa-
ram neste filme como a nossa amiga Maria Linhares 
que trabalha na fábrica de costura aonde o filme foi 
filmado. Nos anos 50, 60 e 70 as mulheres trabalhavam 

principalmente em fábricas de costura/textil e outras 
trabalhavam em tarefas domesticas.

Entre os anos de 1950 e o início dos anos 70 a ter-
ceira e maior onda de imigrantes italianos chegou ao 
Canada os italianos reuniam-se na Casa d'Italia que é 
o primeiro centro comunitário Italiano de Montreal, 
a missão da Casa d'Italia é de homenagear e lembrar 

FRANÇA ADERE AO PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO LUNAR DA NASA: Os franceses tornam-se assim o 20.º país a aderir a esta nova 
vaga de exploração espacial pacífica, especificou o Centro nacional de Estudos Espaciais (CNES), a agência espacial de França. O CEO da 
CNES, Philippe Baptiste, assinou em Washington, na presença do administrador da NASA, Bill Nelson, o texto da declaração conhecida como 
"Acordos Artemis". O programa norte-americano, como o mesmo nome [Artemis], visa permitir o regresso dos astronautas à Lua em 2025, ou 
seja, mais de 50 anos depois da histórica aterragem lunar da missão Apollo 11. O objetivo será eventualmente, no futuro, estabelecer uma pre-
sença humana duradoura no satélite natural da Terra. A missão também prevê a construção de uma estação, que será montada na órbita lunar a 
partir de 2024, o Lunar Gateway, futuro 'trampolim' para voos tripulados mais distantes.

FRANCISCA REIS
Diretora-Adjunta

a história e o património da comunidade italiana de 
Montreal.

A música neste filme cria muitas emoções adicionan-
do uma dimensão extra no filme com as canções de 
acordeão do músico compositor Biagio Farina e uma 
música portuguesa de Joe Puga.

Parabéns a minha amiga de longa data Teresa Piccia-
no a escritora, compositora, e protagonista deste filme 
e também a minha amiga Maria Linhares natural da 
Ribeira Quente, a equipa Elenco, familiares e amigos 
estão todos de parabéns e muito sucesso.
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Rui Costa explica escolha de Schmidt: "Mudará certamente o paradigma"
Rui Costa, presidente do Ben-

fica, falou esta quarta-feira 
aos sócios do clube da Luz, na 

Assembleia Geral dos encarnados, e 
sublinhou que a época anterior ficou 
abaixo do exigido, explicando ainda a 
aposta em Roger Schmidt. O dos en-
carnados disse que a época anterior 
"ficou abaixo dos pergaminhos que o 
Benfica exige", o que motivou a mu-

dança de paradigma na Luz.
"Não tivemos a nível interno a mesma 

excelência demonstrada no plano inter-
nacional, onde passados seis anos volta-
mos aos 'quartos' da Liga dos Campeões 
e os nossos jovens conquistaram pela 
primeira vez a UEFA Youth League", co-

meçou por dizer Rui Costa.
"Sabíamos que não ia ser um ano fácil. 

Foi um ano que ficou abaixo dos perga-
minhos que o Benfica exige. Não estou 
satisfeito e sei que nenhum de vós esta-
rá. Por esse motivo, iniciámos já uma 
alteração na estrutura do futebol e es-
colhemos um treinador que mudará o 
paradigma do que pretendemos para o 
futuro, com o objetivo de tornar a equi-

pa cada vez mais com-
petitiva, sendo certo 
que a formação, como 
tenho dito, ocupará 
sempre um lugar es-
pecial na definição do 
plantel", acrescentou.

Veja o discurso na ín-
tegra de Rui Costa:

"Caros Consócios,
 Gostaria de fazer 

uma muito breve in-
trodução antes de 
passarmos à apresen-
tação do orçamento.

É com orgulho que 
me apresento perante 
vós na minha primei-

ra Assembleia Geral de aprovação do 
Orçamento como presidente eleito do 
Sport Lisboa e Benfica.

Um Orçamento que expressa equilí-
brio e uma enorme vontade de vencer.

Um Orçamento que traduz um forte 
aumento do investimento nas modali-

dades e futebol feminino, com o obje-
tivo de reforçar o que de bom fizemos 
e melhorámos este ano mas que ainda 
está longe daquilo que todos nós am-
bicionamos. A época não terminou, há 
ainda sete títulos em disputa e com o 
apoio dos nossos sócios e adeptos estou 
certo de que saberemos elevar o nome 
e tradição do Sport Lisboa e Benfica. 
Devo aqui  expressar a minha gratidão 
pelo vosso apoio nos pavilhões ao lon-
go dos últimos meses. Hoje assistimos 
a uma dinâmica nos pavilhões a que já 
não assistíamos há algum tempo.

Abrir os pavilhões aos associados reve-
lou-se ser uma medida acertada e com 
grandes benefícios para o clube e para 
os sócios, motivo pelo qual será para 
manter na próxima época.

Com mais adeptos nos pavilhões, as 
nossas equipas têm mais possibilidade 
de vencer. Independentemente dos tí-
tulos e vitórias nunca nos poderemos 
desviar de uma verdade essencial: são os 
sócios a alma e a força deste Clube.

Este é um orçamento que procura tam-
bém ir ao encontro das suas ambições, 
aproximando ainda mais o Clube dos 
Sócios. Um exemplo claro é aquilo que 
vem sendo planeado para as Casas do 
Benfica, às quais gostaria de deixar um 
público reconhecimento pelo extraordi-
nário trabalho que desenvolvem.

Por fim, não posso estar perante vós e 
- embora não esteja no perímetro deste 
Orçamento – não deixar uma palavra 

sobre aquilo que é o coração do Clube, 
o Futebol. Foi um ano que ficou aquém 
das expetativas e sou o primeiro a as-
sumir essa responsabilidade. Não tive-
mos a nível interno a mesma excelência 
demonstrada no plano internacional 
onde, passados seis anos, voltámos aos 
quartos-de-final da Liga dos Campeões 
e os nossos jovens conquistaram pela 
primeira vez a Uefa Youth League. Sa-
bíamos que não ia ser um ano fácil. Foi 
um ano que ficou abaixo dos pergami-
nhos que o Benfica exige.

Não estou satisfeito e sei que nenhum 
de vós estará. Por esse motivo, iniciámos 
já uma alteração na estrutura do futebol 
e escolhemos um treinador que mudará 
o paradigma do que pretendemos para 
o futuro, com o objetivo de tornar a 
equipa cada vez mais competitiva, sen-
do certo que a formação, como tenho 
dito, ocupará sempre um lugar especial 
na definição do plantel.

Caros associados,
 Após apresentação do Orçamento, que 

se segue, estaremos disponíveis para es-
clarecer todas as vossas questões num 
ambiente à Benfica, com a exigência, o 
respeito e elevação que o Clube merece.

A maior alegria que poderei ter en-
quanto presidente do Sport Lisboa e 
Benfica é que todos e cada um de nós 
tenha, em todas as circunstâncias, orgu-
lho do Clube que tanto amamos.

Viva o Benfica!"
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MAJOR
LEAGUE
SOCCER

2022
Grupo East P J V E D GM GS
1-New York City FC 26 13 8 2 3 25 10
2-Philadelphia Union 25 14 6 7 1 19 10
3-CF Montréal 23 14 7 2 5 28 26
4-NY Red Bulls 23 14 6 5 3 24 15
5-Orlando City 21 14 6 3 5 17 20
6-FC Cincinnati 19 14 6 1 7 21 25
7-Inter Miami CF 18 14 5 3 6 15 22
8-Charlotte FC 16 14 5 1 8 13 18
9-Columbus Crew 16 13 4 4 5 17 16
10-Atlanta United 16 13 4 4 5 20 20
11-NE Revolution 16 13 4 4 5 22 23
12-Toronto FC 15 14 4 3 7 21 27
13-DC United 14 13 4 2 7 17 23
14-Chicago Fire 11 14 2 5 7 13 20

Grupo West P J V E D GM GS
1-Los Angeles FC 29 14 9 2 3 29 16
2-FC Dallas 25 14 7 4 3 24 13
3-Real Salt Lake 25 15 7 4 4 18 19
4-Austin FC 24 14 7 3 4 28 18
5-LA Galaxy 23 14 7 2 5 17 15
6-Nashville SC 22 14 6 4 4 18 16
7-Houston Dynamo 18 14 5 3 6 17 17
8-Minnesota United 18 14 5 3 6 15 15
9-Colorado Rapids 18 14 5 3 6 16 17
10-Vancouver Whitecaps 17 14 5 2 7 16 24
11-Seattle Sounders 16 12 5 1 6 15 16
12-Portland Timbers 15 15 3 6 6 21 25
13-SJ Earthquakes 14 14 3 5 6 25 32
14-Sporting KC 13 15 3 4 8 13 26

DESPORTO

tem a honra de convidar V. Ex.ª
para um concerto do célebre violinista  

Alexandre Da Costa
na Igreja Saint-Jean-Baptiste

(309 Rue Rachel Est, Montréal)

no dia 10 de Junho às 19h00

Entrada livreEntrada livre
O número de lugares é limitado

 
Solicita-se a confirmação da sua presença para 

consulado.montreal@mne.pt e 
adriana.simoes@desjardins.com

Este evento tem o patrocínio de:

 

a l'honneur de vous inviter
à un concert du célèbre violoniste
Alexandre Da Costa 
à l’Église Saint-Jean-Baptiste
(309 Rue Rachel est, Montréal)

le 10 juin à 19 heures

Entrée libreEntrée libre
Le nombre de places disponibles est limité
 
Veuillez svp confirmer votre présence à 
consulado.montreal@mne.pt et à
adriana.simoes@desjardins.com

Cet événement est commandité par :

 

Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas

Commémoration de la journée du Portugal, de Camões et des Communautés Portugaises

António Barroso
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal

Consul général du Portugal à Montréal

Alexandre Da Costa - Stradivarius intime

Já há data para o Troféu Cinco Violinos em Alvalade

O Sporting comunicou, esta 
quarta-feira, a data em que 
se vai realizar o Troféu Cinco 

Violinos em Alvalade, a propósito do 
anúncio dos novos equipamentos. Ape-
sar de ainda não ser conhecido o adver-
sário do emblema leonino, o encontro 
irá realizar-se no dia 24 de julho.

A nota publicada no site dos verdes e 

brancos serviu também para dar conta 
de que a nova camisola principal já se en-
contra em pré-venda, ainda antes de ser 
apresentada, sendo que a compra anteci-
pada vale dois convites para o encontro 
do Troféu Cinco Violinos.

De relembrar que, na temporada passa-
da, os leões derrotaram o Lyon por 3-2.

Paulo Alves é o substituto
de Sá Pinto no Moreirense
O Moreirense anunciou na noite desta quinta-

-feira que Paulo Alves será o treinador da 
equipa principal, que na próxima época 

disputa a II Liga

O treinador, de 52 anos, estava sem clube desde que 
deixou o Varzim na época 2020/21 e assina agora um 
contrato válido por uma época com os cónegos, suce-
dendo no cargo a Ricardo Sá Pinto, que não conseguiu 
manter os minhotos na I Liga.

Paulo Alves chega a Moreira de Cónegos acompa-
nhado do adjunto Ricardo Vaz e do treinador de guar-
da-redes Pedro Taborda, que regressa ao Moreirense. 
A equipa técnica será constituída ainda por Leandro 
Mendes e Castro.

"TENHO DÚVIDAS QUE CRISTIANO RONALDO ACABE A CARREIRA NO SPORTING": Leonel Pontes concedeu, esta quarta-feira, uma entrevista à 
Rádio Renascença, na qual disse ter dúvidas sobre o regresso de Cristiano Ronaldo ao Sporting, algo que tem sido veiculado pela imprensa desportiva nos 
últimos meses. "Tenho dúvidas, a questão importante é que o Cristiano Ronaldo vai acabar pela sua própria decisão e tenho dúvidas que ele volte ao Sporting, 
mas só a cabeça dele é que vai mandar. Penso que vai continuar a jogar no Manchester United porque não é jogador e pessoa para virar as costas ao desafio", 
disse o técnico madeirense, que orientou Ronaldo em Alvalade. "Penso que ele pode vir a sentir que para corresponder às expectativas de um clube à dimen-
são do Sporting, tem de estar ainda com capacidade para dar uma boa resposta e não ser mais um, e ele não é mais um, ele é especial", acrescentou."É um 
campeão, dentro e fora de campo, e percebe algo muito importante que foi a amizade de um grupo de pessoas que fizeram parte da vida dele. 
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Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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