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Kassio foi sensacional...Kassio foi sensacional...
Rancho de portugueses no
Canadá entrou para o Guinness

O Centro Cultural Português de Mis-
sissauga (PCCM), no Canadá, bateu o 
recorde do Guinness do maior núme-
ro de pessoas a dançarem folclore.

“Hoje foi batido o título do recorde 
do Guinness do maior número de 
pessoas a dançarem em simultâneo 
dança folclórica portuguesa atingindo 
747 participantes”, disse Hannah Ort-
man, juíza oficial do evento.

O atual recorde pertencia ao Rancho 
Rendilheiras do Monte (Vila do Con-
de), que conseguiu juntar 744 pessoas, 
a dançar a chula durante cinco minu-
tos, em 2018.

Durante mais de cinco minutos os 
participantes tiveram de desempe-
nhar a coreografia do vira geral, a 
dança escolhida, “no melhor das suas 
capacidades durante aquele período 
de tempo”. O responsável do Centro 
Português de Mississauga agradeceu 
ainda a todos as comunidades envol-
vidas neste projeto “por uma boa cau-
sa”.

A iniciativa, denominada “Dançar 
para Aqueles que Não Podem”, pre-
tendeu também angariar e conscien-
cializar para alguns problemas na 
sociedade, num tributo a portadores 
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JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

Prestar Contas

Fazia parte do acervo hereditá-
rio dos pais de Jane Doe pré-
dios urbanos e rústicos e di-

nheiro depositado em contas bancarias de diversos 
Bancos, domiciliados no território nacional.

Chegou o momento de alienar o património e para 
gerir o dinheiro que lhe coubesse pelas projectadas 
vendas e nas ditas contas bancárias dos seus pais, au-
tores da herança.

Jane Doe é não reside em Portugal e não podia deslo-
car-se para formalizar todos os atos necessários para a 
boa prossecução das vendas e gestão das contas bancá-
rias. Desde sempre manteve uma relação de afinidade 
e de proximidade com um primo cá residente, as férias 
eram passadas com ele, foi madrinha de casamento do 
primo e de batismo dos seus filhos.

Jane conferiu  procuração ao primo que aceitou o 
mandato, para a representar em atos de alienação de 
património e para gerir o dinheiro que lhe coubesse 
pelas projectadas vendas e nas ditas contas bancárias 
dos seus pais, autores da herança. Na procuração ficou 
também incluido todos os poderes de administração 
civil e outros necessários ao cumprimento, por parte 
primo de Jane, do seu mandato. No âmbito da execu-
ção desse mandato o procurador, no uso dos poderes 
de livre e geral administração civil e gestão de todos os 
bens da mandante e em sua representação, vendeu em 
conjunto com os demais herdeiros todos os prédios da 
herança. Tendo recebido dos compradores os preços 
das vendas na quota-parte que era devida a Jane.

Também movimentou e levantou a quota-parte de 
Jane dos dinheiros pertencentes à herança e que es-

tavam depositados em diversas contas bancárias, ac-
tuando como seu mandatário e não como cabeça de 
casal.

Até hoje Jane desconhece que destino deu o procu-
rador ao dinheiro do preço que lhe cabia pela venda 
das propriedades da herança e, bem assim ao dinheiro 
que lhe cabia e que se encontrava depositado nas con-
tas bancárias. Desconhecendo também se o seu primo 
pagou os impostos que fossem devidos e se teve de pa-
gar despesas.

Jane contactou por diversas vezes o procurador, por 
telefone, mensagens até que decidiu enviar-lhe carta a 
solicitar-lhe que prestasse contas da sua administra-
ção e dos dinheiros por ele recebidos no exercício do 
seu mandato, devolvendo o que lhes fosse devido após 
dedução das despesas. Não tendo o primo prestado 
quaisquer contas, nem entregue a Jane aquilo que rece-
beu após dedução das despesas, apesar de interpelado 
para o efeito, pode Jane interpor ação judicial para que 
aquele procurador preste contas da sua administração 
conforme é sua obrigação por força do disposto no ar-
tigo 1161º alíneas d) e e) do Código Civil.

Trata-se da ação especial de prestação de contas re-
gulada pelo disposto no artigo 941º e seguintes do 
Código Processo Civil que, no essencial, se caracteriza 
por duas fases processuais, sendo uma primeira fase 
destinada a decidir sobre a existência da obrigação de 
prestar contas e uma segunda fase destinada à efectiva 
prestação de contas, seu apuramento e condenação no 
pagamento do respetivo saldo.

Desse modo, apurando-se e aprovando-se nessa ação 
as receitas obtidas e as despesas realizadas na adminis-
tração do primo de Jane, será o mesmo condenando 
no pagamento a Jane do saldo que, eventualmente, ve-
nha a apurar-se.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
Sexta-feira, 23 de setembro de 2022 (ementa a escolha): Ementa: Sopa, pescadinha frita 
ou carne assada no forno, e sobremesa. Preço: Sócio:22 sextas | N/Sócio 25 sextas. É 
favor reservar até na quinta-feira à noite.
Para reservar: Virgílio: 514-709-7868 | Carlos: 514-821-8935 | Victor: 514-569-5096

GRUPO CORAL SANTA CRUZ
Sábado, 29 de outubro de 2022 às 19h30 no subsolo da igreja Santa Cruz confecionado 
pelo excelente restaurante Casa Minhota: Animação: Duarte Fróias e DJ Machado. Pre-
ço: Adultos: 50 melodias e crianças 6-12: 25 melodias. Para reservar: 514-844-1011

GESTRUDES LABAÇA SHOW: Sábado 22 de outubro de 2022 às 18h30, um espe-
táculo memorável de Gertrudes Labaça estará em Montrea com um jantar/espetáculo. 
Marly: 514-929-9669 ou Natalie: 514-677-6356 ou Sandra: 514-999-4107.

50º ANIVERSÁRIO DA FILARMÓNICA PORTUGUESA DE MONTREAL
Sábado 26 de novembro de 2022 às 18h30, um marco histórico para a Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal com um jantar e música com DJ Jeff Gouveia na Santa Cruz.
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A dependência do Estado e a sociedade civil

Uma das eternas discussões 
políticas é o peso do Estado 
nos vários setores da socie-

dade, desde a economia à seguran-
ça social. Duas correntes se opõem: 

aquela que defende o Estado como senhor absolu-
to de tudo e outra que defende a minimização do 
Estado ou mesmo a sua inexistência, muitas vezes 
limitado apenas à defesa da soberania face a amea-
ças estrangeiras. Como em tudo na vida, os extre-
mos caem no erro próprio da sua radicalidade e a 
otimização reside num equilíbrio entre a iniciativa 
privada e participação do Estado específica a casos 
e situações necessárias.

Portugal é um palco deste confronto em que, pas-
me-se, o Estado tem um papel demasiado presente 
ainda nos dias de hoje, mesmo sob os auspícios da 
revolução de Abril. Esta, infelizmente, mudou a for-
ma do regime mas não mudou a prisão a que a socie-
dade se sujeita ao Estado, ou melhor, mudou pouco, 
e acima de tudo não mudou a mentalidade do pater-
nalismo estadual que existe desde há muito em terras 
lusas. O Estado tem que estar presente a tudo, ele é 
que decide e bem, ele é que sabe... enquanto isso a so-
ciedade civil permite que a sua iniciativa seja tolhida 
pois sem uma orientação do Estado nada se faz. 

A mais recente polémica em torno das pensões in-
sere-se neste tema também. Claramente, e não vou 
perder aqui linhas sobre a explicação já bem escla-
recida noutros media portugueses, a aparente dádi-
va em avançar de imediato com metade do aumento 
das pensões projetado para 2023 inclui sub-repticia-
mente uma perda de pensões futuras, logo a partir 
de 2024 pois a base de aumento será inferior. A isto 
levantou-se um coro de protestos: uns por interesse 
próprio, e compreende-se; outros para ilustrar a in-
competência e falta de transparência do atual gover-
no. Ambos têm razão mas não vão ao fundo da ques-
tão: a perceção que se deve ter do Estado! Como disse 
linhas antes, a revolução de Abril não mudou em um 
centímetro a perceção que o cidadão português tem 
do Estado, a forma paternalista a que cada cidadão 
se deve sujeitar sem procurar formas próprias de se 
desenvolver, prover e prever o futuro. Assim tudo 
acaba por recair numa sociedade que, sendo pobre, 
mais pobre fica pois todos ficam à espera de todos. 
Vejam estes dois números: 740 mil funcionários pú-
blicos e 3,5 milhões de pensionistas! Se a isto acrescer 
os agregados familiares de todos estes, temos uma 
ideia da dependência do Estado por parte de um país 
de aproximadamente 10 milhões de habitantes. Por 
vezes ouço movimentos políticos falar em construir 
uma sociedade socialista mais próximo possível da 
sua forma teórica... ora ela já existe por estes núme-
ros acima. Qual o resultado? Uma das mais altas dívi-

das públicas e privadas dos países europeus, um dos 
piores desempenhos económicos ilustrado também 
pelo facto de países do leste europeu, recém integra-
dos na União Europeia, terem ultrapassado Portugal 
nos indicadores de desempenho económicos. 

Claramente devemos ter em mente que não há ri-
queza que não se esgote, e quando esta é pequena e a 
atenção é dirigida unicamente para a redistribuição 
por fações em função de votos, o país cada vez mais 
se situa na cauda da Europa e do mundo em geral. 
Que fazer, portanto, face às propostas políticas que 
nos apresentam? É muito simples: perguntar sempre 
de onde vêm os recursos para essas propostas; per-
guntar qual a necessidade, qual a mais-valia dessas 
propostas; exigir esclarecimentos dos impactos des-
sas propostas, não ser fundamentalista na análise e 
na escolha e acima de tudo ter a coragem e o desape-
go de rejeitar propostas que beneficiariam o indivi-
duo mas prejudicariam a prazo a sociedade. 

Quando um país como Portugal tem vindo a ofere-
cer benesses a pensionistas e ao funcionalismo pú-
blico sem ter recursos para tal, só há uma forma de o 
fazer: mais impostos, atuais ou futuros sobre a forma 
de dívida. É aqui que os cidadãos eleitores se devem 
questionar quando lhes é oferecida alguma benesse 
sobre a forma de aumento ou adiantamento finan-
ceiro, alívio fiscal ou “borla”. Se aquilo tem um custo, 
alguém o deverá pagar, muitas vezes o próprio, sobre 

a forma de aumento da carga fiscal (direta e indireta), 
ou os seus descendentes, sobre a forma de dívida que 
terá que ser paga por estes. 

Torna-se assim importante mudar a mentalidade 
portuguesa: de redistribuição do que não se tem para 
criação de valor. E quando falo em criação de valor 
não digo atividades que introduzem apenas elemen-
tos numa cadeia de abastecimento; falo efetivamente 
em acrescentar valor no sentido de transformação de 
um produto ou serviço que ofereça mais e melhor de-
sempenho aos seus clientes, internos e preferencial-
mente externos num clima aasumido de competição. 
Este princípio aplica-se a Portugal mas estende-se a 
todo e qualquer região do mundo, inclusive ao Cana-
dá e Quebec. 

Aqui no Quebec, vivendo um período eleitoral, de-
vemos começar a exercer estes princípios e não deixar 
embarcar no populismo da feira de promessas que as 
eleições se tornam; a diferença está entre passarmos 
de uma sociedade que vive do oportunismo do pre-
sente hipotecando o futuro, para uma sociedade que 
constrói passo a passo um futuro melhor, com o pre-
sente exigindo as medidas e sacrifícios que a própria 
realidade exige sem deixarmos ninguém para trás.
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SYLVIO MARTINS

Kassio celebrou os seus 20 anos de carreira
no Clube Portugal de Montreal em grande

Como o tempo passa, há alguns 
meses estavamos fechados e nem 
podiamos sair de casa sem ter 

uma penalidade da polícia, e hoje, tudo 
mudou. Estamos sem máscaras, o sol brilhou duran-
te o verão e parece que a Covid-19 é um história para 
contar aos nossos netos ou bisnetos que durante 2 
anos vivemos uma história de horror.

Mas hoje é dia de festa, e até dezembro o meu calen-
dário já se preencheu quase todos os fins-de-semana 
com festas, e isso quer dizer que a comunidade está a 
renascer pouco a pouco.

A única surpresa é que tudo está mais caro...
Mas, do bom lado, a Festa que celebrou a vinda de 

Kassio foi a um ótimo preço para a festa que foi.
Em primeiro lugar, eu sempre adorei o Clube Por-

tugal de Montreal porque é um dos pilares da nossa 
comunidade, come-se sempre muito bem e são todos 
boa gente.

Nesta noite tivemos como artistas Júlio Lourenço e 
uma jovem cantora desconhecida  que se chama Ga-
briela que fez realmente um espetáculo sensacional, e 
ocasionalmente, Viviana Lourenço veio cantar aqui e 
lá. E foi muito bem divertido.

Quando Kassio entrou no palco, e todos sabem que 
ele é realmente charmoso Kassio com o público. di-
zendo algumas histórias, brincadeira e cantando e en-
cantando todo o público que estiveram presentes nesta 
linda noite.

E, também, tivemos a honra de ver, pela primeira vez,  
o novo Consul-Geral de Portugal em Montreal, Fan-
cisco Saraiva.

Tivemos alguns minutos a conversar e fiquei muito 
contente de ver, mais uma vez, boa pessoa com um 
grande coração, para Montreal. E ao mesmo tempo, o 
Kassio fez uma pequena brincadeira com ele, mas com 

bom gosto.
Parabéns aos organizadores, Idalina e Luis Pereira e 

não só, um bom grupo de jovens que serviram durante 
a noite.
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 Jusqu’au 29 septembre    

Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez  
votre inscription 
  Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur  
la liste électorale.

  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription envoyé  
par la poste ou sur notre site Web, à l’adresse  
www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste ou si vous constatez  
une erreur, présentez-vous à l’adresse indiquée sur  
votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces d’identité qui,  
ensemble, indiquent votre nom, votre date  
de naissance et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre, vous pourrez  
voter par la même occasion*.

 Pour en savoir plus 

   Rendez-vous sur notre site Web,  
au www.elections.quebec ;

   Communiquez avec nous : 
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC)  
  (des frais standards s’appliquent).

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles  
et la majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont 
aussi. Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité de chaque 
lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu 
de vote ne répond pas à vos besoins, communiquez avec votre 
directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de 
voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    

 Votez le jour des élections 
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte  
de rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre  
site Web, au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    

Votez par anticipation
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote  
par anticipation sur l’avis d’inscription  
envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter

(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie  
du Québec, passeport canadien, certificat de statut d’Indien  

ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Le 3 octobre,  
on inverse la tendance. 
Tout le monde vote.

Élections provinciales 3 octobre 2022

Publication: 
  
A VOZ DE PORTUGAL

Caros leitores do jor-
nal A Voz de Portugal, 
hoje, vou lhes falar de 
algo que vi na TV5, 
uma Série de dois epi-

sódios que falava do facto dos padres e 
freiras católicos romanos serem obriga-
dos a ficar solteiros e solteiras e não ter 
relações sexuais. 

Logo de entrada alguns padres falam 
de uma das maiores hipocrisias dos 
tempos modernos, e, diz ele, que logo 
no princípio dos seus escudos no Se-
minário encontrou uma jovem freira e 
provou ao fruto proíbido, e, advinhem 
queridos leitores, o que aconteceu?

Ele e ela gostaram e a partir deste peca-
do foi, segundo ele confessa, foi muitas 
outras noivas clandestinas que o nosso 
futuro padre teve, mesmo depois de ser 
ordenado padre. Tem outro que pecou e 
decidiu ir confessar ao seu superior para 
ficar a saber que ele não era o unico, 
havia muitos, mesmo o próprio supe-
rior tinha também uma noiva ou noivo 
clandestino. 

Coisas do Corisco
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Também é mencionado neste progama 
televisivo que existe muito homosexua-
lidade na Igreja Católica. Tem muitas 
senhoras que ficaram gravidas e tiveram 
filhos de padres, na França, Alemanha, 
Suissa e Belgica, entre outros países. O 
facto dos padres e freiras católicas ro-
mano não poder casar e ter família está 
a dar que falar muito e até existe em 
certos países uma nova religião católica 
alternativa, em que os padres tanto pode 
ser mulheres ou homens estão a celebrar 
casamentos, batizados e celebrar a mis-
sa. 

Eu adoro quando viajo, que seja de 
mota ou na Europa, de entrar numa 
igreja. 

O perfume das igrejas católicas é ma-
ravilhoso... este fim-de-semana fui dar 

um passeio de Mota até ao norte com a 
conversada e fiz conhecimento do novo 
padre da paróquia de Saint-Sauveur des 
Monts, o jovem padre Tremblay. Está 
nesta linda freguesia do norte só ape-
nas, há duas semanas, não me atrevi a 
perguntar se ele tinha companheira/o...

«Prefiro o doce silêncio da minha men-
te barulhenta do que o barulho de bocas 
cheias, mas de mentes vazias».
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CARNEIRO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais em si. 
Viva o presente com confiança! Saúde: O seu corpo precisa 
de descanso, faça o que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser 

precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos. 
Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

TOURO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa 
Inquietação, Agitação. Amor: Tendência para discussões e 
desconfianças. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo 
e stress. Aprenda a perdoar-se a si próprio! Dinheiro: Não 

arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. 
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Que a 
leveza de espírito seja uma constante na sua vida! Saúde: 
Fase de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não se 

esforce demasiado, pense mais em si.
Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

CARANGUEJO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, 
mas seja mais compreensivo. Saúde: Poderá sofrer de stress. 
Mantenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa 

sobre si próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Procure controlar a 
sua insegurança, confie mais nas suas capacidades. 
Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

LEÃO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa 
Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em relações 
alheias pois poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo o 
que o prejudica e tudo o que está a mais dentro de si. Saúde: 

Atravessa uma fase equilibrada a este nível. Dinheiro: A sua capacidade 
de concentração no trabalho pode trazer-lhe bons resultados. 
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se 
preocupar com as pequenas atribulações diárias. Que a clareza 
de espírito esteja sempre consigo! Saúde: Pratique exercício 

físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem 
frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa 
Projetos. Amor: É provável que atravesse um período um 
pouco conturbado. Viva de uma forma sábia. Saúde: Não 
abuse da sua vitalidade e das suas energias pois poderá ficar 

exausto. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho 
e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. 
Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que 
significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos os 
momentos a dois. É através do exercício diário da bondade 
que se pode tornar uma pessoa verdadeiramente realizada! 

Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física e mental.
Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais com zelo e cuidado. 
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e romântico para a 
sua cara-metade. Saúde: Evite andar tenso. Aceite os erros 
dos outros e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por 

uma fatura que não esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa 
Rapidez. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em 
quem confia verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja 
paciente quando o comportamento dos outros não corresponder 

às suas expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período em que 
terá uma boa segurança financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções 
Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar para juntar os seus 
amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! 

Saúde: Momento calmo e sem preocupações. Dinheiro: Não haverá 
nenhuma alteração significativa. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

PEIXES: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu 
próximo. Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da 
maneira certa! Saúde: Tendência para problemas de memória. 

Dinheiro: Continue a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o 
barco afundar-se. Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

CRÓNICA

SUDOKU
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Homenagem merecida

A tão badalada cerimónia de 
homenagem aos pescado-
res de Rabo de Peixe ocor-

reu com grande brilho na Vila, com a presença das 
mais altas individualidades civis, militares e reli-
giosas e teve lugar junto ao momento evocativo aos 
“Heróis do Mar”, onde foi entoado, pela Banda da 
Zona Militar, o Hino dos Açores, tendo-se seguido 
a colocação de coroas de flores junto à Estátua do 
Pescador. Graças à determinação de Mónica Silva, 
uma verdadeira embaixadora de Rabo de Peixe, foi 
possível a concretização deste desiderato.

O momento arrepiante, prosseguiu com todo o por-
menor, não estivessem as mais altas patentes os mili-
tares dos Açores e de Portugal presentes, pois já nos 
habituaram a um ritual protocolar rigoroso, com a 

Banda Militar a proceder depois aos toques regula-
mentares de homenagem, ou seja, os toques de “Si-
lêncio”, de “Homenagem aos mortos” e de “Alvorada”, 
escutados religiosamente por todo o público que se 
juntou para assistir a uma cerimónia nunca dantes 
vista na Vila.

De facto, foi um dia de festa para Rabo de Peixe, 
pois foi homenageada uma classe que, muitas vezes, 
não tem o reconhecimento e o respeito que deveria 
ter, como referiu no seu discurso o Presidente da Jun-
ta de Freguesia, pois Rabo de Peixe é constituída por 
gente valente, seja no mar, seja em terra, caraterizada 
por ser trabalhadora e honrada.

Como tal, considero que foi feita justiça aquele re-
conhecimento público, atendendo ao contributo e 
peso decisivo na economia açoriana, com 94 embar-
cações oficialmente matriculadas na Capitania, com 

mais de 1000 pescadores, o que perfaz em mais de 
3.000 pessoas que vivem em Rabo de Peixe que de-
pendem diretamente da pesca.

Trata-se de um sector primário da economia aço-
riana que enfrenta enormes obstáculos no seu dia a 
dia para o sustento das suas famílias numerosas, di-
ficuldades acrescidas porque é uma atividade laboral 
pouco regulamentada em termos de correção de ren-
dimentos irregulares, que fazem daquela profissão 
arriscada uma aventura, sem nunca se saber o que 
se irá ganhar, ou se se ganha algum provento no fim 
da jornada.

É por isso que não me canso de realçar a bravura 
e a coragem dos heróis do mar, uma profissão dura 
e marginalizada, exercida com manifesta falta de 
segurança das pequenas embarcações e em que em 
muitas das ocasiões o perigo espreita, sobretudo em 
dias de grande agitação marítima, que mesmo assim, 
levam os pescadores a terem que arrear para irem em 
busca de sustento para si e para os seus familiares.  

Quantas e quantas vezes as famílias ficam em terra 

na esperança e espectativa de verem regressar os seus 
são e salvos, desbravando o mar imenso, numa re-
signada dor que não se conhece o desfecho, pelo que 
sofridamente se agarram ao céu, implorando pelo re-
gresso seguro dos bravos pescadores, pelo em tempo 
de homenagem uma palavra de gratidão também é 
devida aos familiares diretos.

Por isso, fiquei muito contente por esta homenagem 
junto ao monumento que eu tive a sorte de ter cum-
prido uma promessa antiga de se erigir em 2002 uma 
estátua aos heróis do mar de Rabo de Peixe. O pes-
cador lá está majestoso, olhando para todos os que 
ali passam, a lembrar que aquele arruamento leva 
ao porto mais importante da ilha de S. Miguel e dos 
Açores e que a sua profissão merece respeito e uma 
atenção especial por parte de todas as autoridades le-
gitimamente constituídas. 

Entendo que a verdadeira homenagem se fará quan-
do se deixar de olhar para a faina marítima como 
uma atividade marginal e desvalorizada socialmente, 
e entender que ela contribui para o desenvolvimento 
do setor primário da economia, dando-lhe a mesma 
importância do que outras profissões, como aconte-
ce no mundo evoluído. Façamos uma viagem mesmo 
que virtual a Vigo, na Espanha para se perceber me-
lhor de como a pesca é tratada no país vizinho.

Neste dia pretendemos valorizar os homens do mar 
e o seu papel na história e identidade de Rabo de Pei-
xe.
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SYLVIO MARTINS
Reabertura da Casa dos Açores do Quebeque

Sexta-feira passado organizou-se 
uma linda festinha na Casa dos 
Açores do Quebeque. 

Porquê?
Simples, é o tempo da reabertura da Casa para os jan-

tares das sextas-feiras... claro!
Vi o anuncio que foi enviado por email, e decidi, a 

última hora, ir a este lindo jantar. Uma saída com as 
crianças. Uma coisa é certa é que a viagem a Portu-
gal abriu os olhos a boa comida e aos bons sumos, tal 
como a laranjada e sumol de maracuja, ananãs e laran-
jada e ao mesmo tempo posso informar a todos que 
há uma saborosa ementa para as crianças, e que ado-
raram comer, especialmente a sopa, eles dizem sempre 
que é a sopa da avó...

A Casa dos Açores oferece sempre uma boa varieda-
de na sua ementa, e para todos os gosto. 

É sempre interessante de ver as surpresa durante as 

sextas-feira, tivemos o grupo cantares que fez um lin-
do espetáculo com lindas canções tradicionais e com 
uma sala cheia de boa gente. Parabéns e garante-vos 
que todos vão gostar dos jantares das sextas-feiras na 
Casa dos Açores do Quebec.

P.s.: Já estão a preparar a semana cultural da Casa dos 
Açores do Quebec, em breve vamos divulgar todo o 
programa, sem esquecer que esta semana no progra-
ma televisivo A Voz de Montreal vamos ver ter duas 
grandes entrevistas e uma surpresa.

EDUÍNO MONIZ
Colaborador especial

8 de Setembro: Natividade da
Virgem Santa Maria, 
Aniversário da Mãe de Deus

Celebramos os louvores dos Homens e de Mu-
lheres ilustres, dos nossos antepassados, as 
ilustres pessoas dos Pais de nossa Senhora: 

Joaquim e Ana.
Foram eles que trouxeram ao mundo a Mãe de Deus. 

De algum modo chegaram aos mistérios, através do 
que viram e ouviram de sua Filha a herança que deles 
nasceu a virgem Maria. 

Quando a celebração em causa tem por obrigação um 
ente querido que nos è praticamente querido e a quem 
muito devemos a ter na realização de respectiva festa, 
deverão ser também muito especiais. 

Se é importante celebrar o aniversário de um amigo, è 
importantíssimo quando o mesmo se refere aos Pais e 
diria mesmo particularmente à Mãe, cujo o amor pelo 
filho se parece mais claramente com o próprio amor 
gratuito de Deus. 

Dia 8 de Setembro precisamente a celebrar o aniver-
sário de uma Mãe, que é a própria Mãe de Jesus, Deus e 
Homem verdadeiro que É a nossa muito querida Mãe 
do Céu. 

Para esta celebração tudo quanto fizermos nunca 
será demais como a Mãe de Jesus Ela tem todo o Po-
der. Como nossa Mãe ama-nos com um amor superior 
ao de todas as Mãe da Terra rogai por nós Imaculado 
Coração de Maria.

Bem Haja
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

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

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

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

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

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

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

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

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos
ao serviço
dos nossos 

leitores, 
clientes e 

à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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480 g (4 unid.)bife de atum
2 c. de sopa molho de soja
400 g (2 unid.)abacate
1 unid. lima (sumo)
300 g (1 unid.)manga
150 g (1 unid.)pepino
500 g (2 emb.) quinoa temperada com azeite 
          virgem extra e uma pitada de sal
1 c. de sopa malagueta vermelha picada
4 c. de sobremesa molho sriracha
2 c. de sopa sementes de sésamo
1 q.b. coentros

Poke de atum

MODO
DE PREPARO: 

1Corte o atum em 
cubos pequenos 

e tempere com o mo-
lho de soja.  Retire a 
casca aos abacates, 
corte-os em fatias 
e regue-os com o 
sumo de lima.

2Descasque a man-
ga e corte-a aos 

cubos. Faça o mes-
mo com o pepino.

3Divida a quinoa 
por 4 taças e por 

cima disponha os 
ingredientes uns 
ao lado dos outros: 
atum, abacate, man-
ga e pepino. Polvilhe 
com a malagueta, o 
molho Sriracha, as 
sementes de sésamo 
e os coentros.
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A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 
trabalhar no betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

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

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

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

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

EMPREGOSEMPREGOS

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

Linhas da mão e cartas 
Vidente com dons naturais. 

Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

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

com carta de condução.
514-242-7649

RESTAURANT JANO
Precisa-se de ajudante de cozinha para um 
restaurante português, sálario de 1950$/H

Fernando: Cel.: 514-449-5717
Tel.: 514- 849-0646

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

NECROLOGIA

Companhia está a procura 
de um empregado

para fazer limpeza durante a noite. 
514 889-7292 ou 450 979-7292

O restaurante Casa Portugaise precisa de um cozi-
nheiro ou cozinheira com experiência em grelha à 

carvão, e um empregados de mesa. 
Muito bom salário. 

Contactar-me casaportugaise@gmail.com 
ou por 514-637-2202

† MANUEL JACINTO RAPOSO
1940-2022

Faleceu em Montreal, no 
dia 19 de setembro de 
2022, com 82 anos de ida-
de, o senhor Manuel Jacin-
to Raposo natural da Fajã 
de Baixo, São Miguel, Aço-
res. Esposo da Já falecida 
Maria Manuela Paiva Melo.
Deixa na dor seu filho An-
tónio Manuel (Helena Mar-
tins), suas filhas Cremilde 
(Michael Goldstein) e Su-
sie (Laudelino Martins). 
Seus netos/as Kevin, Kath-
leen, Natasha, Erik, Alexia, 
Evan, Marisa, Noah. Seus 
bisnetos Esmeralda, Brendan, sua cunhada Eugenia Ri-
cardo, sobrinhos/as, familiares, amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório será sexta-feira 23 de setembro de 2022 das 
14h às 17h e das 19h às 21h. Sábado a partir das 9h até 
às 11h. Seguir-se-à o serviço funebre às 11h15 na igreja 
Santa Cruz e será sepultado em cripta no cemitério No-
tre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade 
a missa de sétimo dia que se realiza no domingo 25 de 
setembro de 2022 na igreja Santa Cruz às 11h.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Haja.

† SARA SILVA
1942-2022

Faleceu em Montreal, no dia 
19 de setembro de 2022, com 
80 anos de idade, a senhora 
Sara Silva natural da Ribeira 
Quente, São Miguel, Açores. 
Esposa da Já falecida João 
Linhares.
Deixa na dor sua filha Natalia 
(João Melo), seus filhos João 
Manuel (Nathalie Dettorre) 
e Fernando Luis (Ana Bote-
lho). Seus Netos/as Ashley, 
Shawn, Sara, Justine e Jes-
se. Sua bisneta Zeina, sua 
irmã Norbina (António Carva-
lho), sobrinhos/as, familiares, amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral foi terça-feira 20 de setembro de 2022 às 10h 
na igreja Santa Cruz e foi sepultada no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem-Haja.

† FELICIDADE SOUSA
1934 - 2022

Faleceu em Terrebonne, 
no dia 18 de setembro de 
2022, com 87 anos de ida-
de, a senhora Felicidade 
Sousa natural da Vila de 
Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores. Esposa de Artur 
Martins Reis.
Deixa na dor seu esposo, 
sua filha Maria Deolinda 
(Benoit Demers), seus fi-
lhos Mario (Johanne Boi-
land), Normand (Nancy 
Richard). Seus netos/as 
Philippe, Vanessa, Alexan-
dre, Valerie e Alec. Seus 
irmãos/ãs Evarista, Sebastião (Solidade) e Norma (Ray-
mond), sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, Boul. St-Martin E., Laval
www.memoria.ca
514-277-7778

O velório será segunda-feira 26 de setembro de 2022 
das 10h às 15h. Seguir-se-á uma liturgia da palavra às 
15h30 e será sepultada em cripta no Mausoléu St-Mar-
tin. A família 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.

NECROLOGIA

EMPREGOSEMPREGOS

URGENTE
Estou a procura de uma senhora para 

fazer limpeza de uma casa.
Pode chamar-me para 

718 871 7126 
ou 514 731 2176 

 ou por email bevkiz@aol.com
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1-Benfica	 21	 7	 7	 0	 0	 19	 		3
2-SC	Braga	 19	 7	 6	 1	 0	 23	 		5
3-FC Porto 16 7 5 1 1 16   5
4-Boavista	 15	 7	 5	 0	 2	 		8	 		8
5-Portimonense	 15	 7	 5	 0	 2	 		8	 		6
6-Casa	Pia	 14	 7	 4	 2	 1	 		7	 		3
7-Estoril	Praia	 11	 7	 3	 2	 2	 		9	 		6
8-Sporting	 10	 7	 3	 1	 3	 13	 10
9-Vitória	SC	 10	 7	 3	 1	 3	 		6	 		6
10-Gil	Vicente	 		9	 7	 2	 3	 2	 		7	 		8
11-GD	Chaves	 		8	 7	 2	 2	 3	 		6	 		8
12-FC	Arouca	 		8	 7	 2	 2	 3	 		6	 15
13-Rio	Ave	 		6	 7	 1	 3	 3	 10	 13
14-Santa	Clara	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 		8
15-FC	Vizela	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 		9
16-FC	Famalicão	 		4	 7	 1	 1	 5	 		1	 		8
17-Paços	de	Ferreira   1 7 0 1 6   5 15
18-Marítimo	 		0	 7	 0	 0	 7	 		4	 22

 PTS  J V E    D GM   GS

7ª JORNADA

1-Moreirense	 19	 7	 6	 1	 0	 18	 		5
2-Farense	 15	 7	 4	 3	 0	 13	 		7
3-Vilafranquense	 15	 7	 5	 0	 2	 11	 		7
4-CD	Tondela	 13	 7	 3	 4	 0	 12	 		6
5-FC Porto B 13 7 4 1 2   9   5
6-Est.	Amadora	 11	 7	 2	 5	 0	 10	 		8
7-FC	Penafiel	 10	 7	 2	 4	 1	 10	 		8
8-Feirense	 10	 7	 2	 4	 1	 		8	 		6
9-Benfica	B	 		9	 7	 2	 3	 2	 11	 		8
10-Leixões	 		8	 7	 2	 3	 2	 		8	 		6
11-CD	Mafra	 		7	 7	 2	 1	 4	 		6	 		9
12-Trofense	 		7	 7	 2	 1	 4	 		6	 13
13-Académico	de	Viseu   6 7 1 3 3 10 12
14-Nacional	 		6	 7	 2	 0	 5	 		5	 11
15-B SAD   5 7 1 2 4 14 17
16-UD	Oliveirense	 		5	 7	 1	 2	 4	 		9	 14
17-SC	Covilhã	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 13
18Torreense	 		4	 7	 1	 1	 5	 		3	 13

     PTS  J V  E  D GM GS

16/09 Portimonense 1-0 GD Chaves
17/09 Santa Clara 1-1 P. Ferreira
  Gil Vicente 2-2 Rio Ave
  Estoril Praia 1-1 FC Porto
  Boavista 2-1 Sporting
18/09 FC Arouca 2-2 Vitória SC
  Benfica 5-0 Marítimo
  Casa Pia 1-0 FC Famalicão
  SC Braga 2-0 FC Vizela

8ª JORNADA
30/09 Sporting 14:00 Gil Vicente
  FC Porto 16:15 SC Braga
01/10 Vizela 10:30 Portimonense
  Chaves 13:00 Estoril Praia
  Vitória SC 15:30 Benfica
02/10 Rio Ave 10:30 Santa Clara
  P. Ferreira 13:00 FC Arouca
  FC Famalicão 15:30 Boavista
03/10 Marítimo 15:15 Casa Pia

7ª JORNADA
16/09 CD Tondela 3-1 B SAD
17/09 Académico de Viseu 2-0 CD Mafra
  FC Penafiel 1-1 Moreirense
  FC Porto B 2-0 Torreense
18/09 Farense 2-1 Vilafranquense
  Benfica B 4-0 SC Covilhã
  Nacional 0-1 Trofense
  Est. Amadora 2-2 Leixões
19/09 Feirense 3-2 UD Oliveirense

8ª JORNADA
07/10 B SAD 13:00 Farense
08/10 Leixões 6:00 FC Porto B
  UD Oliveirense 7:45 Benfica B
  Vilafranquense 10:30 FC Penafiel
  Torreense 15:30 Est. Amadora
09/10 SC Covilhã 6:00 A. de Viseu
  Moreirense 9:00 Nacional
  CD Mafra 10:30 CD Tondela
10/10 Trofense 13:00 Feirense

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

Grupo East P J V E D GM GS
1-Philadelphia Union 64 32 18 10 4 68 22
2-CF Montréal 59 32 18 5 9 59 49
3-NY Red Bulls 50 32 14 8 10 47 39
4-New York City FC 49 32 14 7 11 53 39
5-Orlando City 45 31 13 6 12 40 46
6-FC Cincinnati 45 31 11 12 8 56 50
7-Inter Miami CF 42 31 12 6 13 41 52
8-Columbus Crew 42 31 9 15 7 41 36
9-Atlanta United 40 32 10 10 12 46 50
10-Charlotte FC 38 31 12 2 17 38 48
11-NE Revolution 38 32 9 11 12 44 48
12-Chicago Fire 35 32 9 8 15 35 45
13-Toronto FC 34 32 9 7 16 49 61
14-DC United 27 32 7 6 19 34 65

Grupo West P J V E D GM GS
1-Los Angeles FC 64 32 20 4 8 64 36
2-Austin FC 55 32 16 7 9 64 46
3-FC Dallas 50 32 13 11 8 46 35
4-Nashville SC 47 32 12 11 9 50 39
5-Portland Timbers 46 32 11 13 8 51 48
6-Minnesota United 45 32 13 6 13 46 49
7-LA Galaxy 43 31 12 7 12 51 47
8-Real Salt Lake 43 32 11 10 11 39 43
9-Vancouver Whitecaps 40 32 11 7 14 38 55
10-Seattle Sounders 39 31 12 3 16 44 42
11-Colorado Rapids 39 32 10 9 13 44 56
12-Sporting KC 37 32 10 7 15 40 52
13-Houston Dynamo 33 32 9 6 17 40 52
14-SJ Earthquakes 31 31 7 10 14 46 64

DESPORTO

Cristiano Ronaldo: «Quero estar no
Mundial e, assumo já, no Europeu»
Cristiano Ronaldo foi o primeiro a ser distin-

guido pela Federação Portuguesa de Futebol 
na gala Quinas de Ouro. 

O avançado recebeu o prémio de jogador com mais 
golos na história da seleção e admitiu que quer conti-
nuar a representar Portugal ainda no próximo Euro-
peu, em 2024. 

«Quero agradecer a todos os que foram importantes 
na minha carreira. Foi um caminho longo, mas apro-
veito para dizer que ainda não terminou. Ainda vão le-
var mais um bocadinho de carga do Cris», atirou, esta 
terça-feira, na Cidade do Futebol. 

Cristiano Ronaldo Portugal Total 189 Jogos 15014 
Minutos 117 26 0 0 2x ver mais » «A Federação tem 
feito um trabalho extraordinário, é só vermos as con-
dições que temos. Espero que continue assim. É um 
orgulho. Sinto-me motivado, sinto que a minha mo-
tivação está lá em cima, com uma seleção com mui-

tos jovens, futuro extraordinário e é claro que quero 
continuar a fazer parte no Mundial e, assumo já, no 
Europeu», acrescentou. Para finalizar, bem humorado, 
o internacional português atirou: «Já tinha saudades 
de receber um prémio.» Texto retirado do zerozero.pt

FC Porto continua a preparar
Sp. Braga com oito ausentes
O FC Porto prosseguiu, esta quarta-feira, a 

preparação para o jogo contra o Sp. Braga, 
da oitava jornada da Liga.

Sérgio Conceição não pôde contar com os interna-
cionais Rodrigo Conceição (sub-21), Zaidu (Nigéria), 
Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá), Taremi (Irão), 
Pepe e Diogo Costa (Portugal). Além dos jogadores 
que se encontram ao serviço das respetivas seleções, 
Otávio fez apenas tratamento e não treinou.

Os campeões nacionais têm novo treino agendado 
para esta quinta-feira, às 5h30, no Olival.

O FC Porto-Sp. Braga está marcado para as 16h15 do 
dia 30 de setembro, no Dragão.

TRIUNFO POR 3-0 EM HAMPDEN PARK

Liga das Nações: Escócia bate
Ucrânia e ascende ao primeiro lugar

A Escócia vingou a recente derrota no play-off 
de qualificação para o Mundial2022 e derro-
tou a Ucrânia esta quarta-feira, por 3-0, em 

jogo do grupo B1 da Liga das Nações, disputado no 

Hampden Park.
Depois de uma primeira parte sem golos, John Mc-

Ginn (70m) abriu o marcador, enquanto o suplente 
utilizado Lyndon Dykes, do Queen’s Park Rangers, 
apontou um bis (80 e 87m). O ex-Benfica Roman Ya-
remchuk começou a partida no banco, mas foi lançado 
à passagem dos 67 minutos.

Antes do jogo, a Rainha Isabel II foi homenageada 
com um minuto de aplauso em sua memória.

A seleção escocesa ultrapassa, assim, a turma ucra-
niana e sobe ao primeiro lugar do grupo, com nove 
pontos. O conjunto de Leste é segundo classificado, 
com sete.

OFICIAL: Cannavaro é o novo treinador do Benevento

Fabio Cannavaro é o novo treinador do Bene-
vento, equipa da segunda divisão de Itália.

O antigo defesa-central, que será apresenta-
do na quinta-feira, vai treinar pela primeira vez no 
futebol italiano, depois de experiências nos Emira-
dos Árabes Unidos, na China e na Arábia Saudita.

Cannavaro, refira-se, sucede a Fabio Caserta.
O Benevento está atualmente na 13.ª posição da 

Serie B.
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Bruno Fernandes e os problemas no
Qatar: «Não há muito que possamos fazer»
Um Campeonato do Mundo de fute-

bol costuma ser, de quatro em qua-
tro anos, uma festa da modalidade, 

mas o Mundial do Qatar, desde o início, 
tem sido organizado sob forte contestata-
ção.

Aos relatos das situações miseráveis que vi-

vem os migrantes que têm ajudado a construir 
as infraestruturas para receber a competição, 
juntam-se ainda algumas leis do próprio país, 
que põem em causa alguns dos direitos huma-
nos mais básicos.

Ora, questionado pelo Maisfutebol sobre 
assunto na conferência de imprensa da Sele-

ção Nacional, Bruno Fernandes defendeu que 
os jogadores pouco podem fazer sobre a si-
tuação, mas frisou o desejo de que todos os 
adeptos usufruam do evento.

«São coisas que nos ultrapassam um boca-
dinho. Nós, como jogadores, não há muito 
que possamos fazer. Há jogadores que já se 

exprimiram em relação a isso e nada 
mudou», começou por referir, aos jor-
nalistas.

«O mais importante para nós é que 
toda a gente esteja bem, que todos se-
jam incluídos da mesma maneira no 
Mundial do Qatar. Como disse há pou-
co, o futebol é para todos e o que mais 
queremos é que o Mundial seja como 
sempre foi. 
Um grande espetáculo, uma compe-

tição que dê alegria às pessoas e que 
no final seja mais uma grande festa do 
futebol. Mas que seja feita com respon-
sabilidade de todos para que seja uma 
festa, da qual toda a gente possa usu-
fruir», reforçou.

O Mundial 2022, refira-se, decorre no 
Qatar de 20 de novembro a 18 de de-
zembro deste ano



12 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 22 SEPTEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 22TH OF SEPTEMBER 2022PUBLICIDADE

TONY CARREIRA
e sua Banda

Celebrando o “Valentine’s Day”
e os 35 anos de carreira

THÉÂTRE RIALTO
5723 Ave. du Parc | Park Ave
Portas abrem às 19h30
Espetáculo às 21h00

EM MONTREAL

SEXTA-FEIRA
10 DE FEVEREIRO

BILHETES À VENDA NO www.ticketpro.ca
ou LIGAR PARA 647-444-1240

TORONTO
JANTAR E ESPETÁCULO - 11 DE FEVEREIRO 

ALMOÇO E ESPETÁCULO - 12 DE FEVEREIRO
MISSISSAUGA CONVENTION CENTRE


