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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAIS DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental está de volta para apresentar a nova 
equipa sábado, dia 18 de março pelas 19h30 na sua 
casa com DJ Machado. Ementa desta noite: sopa, 
salada, prato principal  lombo de porco no forno com 
batatas e legumes, sobremesa e café. E, no sábado, 
22 de abril pelas 19h30 a nossa festa tradicional, Baile 
da Pinha com bons prémios para os concorentes, e 
música a cargo DJ Paulo vinde de Otava. A ementa 
será, sopa, salada, prato principal Arroz Terra e Mar, 
sobremesa e café. As ementas são confecionados pelo 
Mestre Henrique Laranjo. O preço é: sócios: 35$ e não 

sócios: 40$. Todos são bem-vindos. 
Todos os caminhos vão dar ao oriental. Esperamos por vós. 
Para reservas: 514-342-4373 ou 514-434-7238.

BIFE DA PÁSCOA
Já é oficial que haverá a 5ª edição da Festa do BIFE 
DA PÁSCOA que vai se realizar no dia 1 de abril de 
2023 na sala de festas da Missão de Nossa Senho-
ra de Fátima em Laval. A festa será super animada 
com Liliana Oliveira e Vasco Daniel, vindo de Portu-
gal, Júlio Lourenço e Gabriela Pereira.
60$ para adultos e 25$ para crianças de 6 aos 
12anos. 
Para mais informações ou reservas: 
Carlos Palma 514-961-0770
ou Graça Azeredo 514-449-8854.

Português
Português

saudade
saudadePortuguêsPortuguês

PortuguêsPortuguês
Para quê aprender

Português? saudade
saudadePara saber o que é a

saudade. 

POEMA DA SEMANA

A Herança Reenviada do Canadá

Quando um cidadão por-
tuguês, falece no Canada, 
nomeadamente na Pro-

víncia do Ontário, com bens imóveis e móveis em 
Portugal, coloca-se a questão de saber se se aplica a 
lei portuguesa (a lei da nacionalidade), para regu-
lar a sucessão ou a lei do local da última residência.

De acordo com o art.º 21.º n.º 1 do Regulamento 
(UE) n.º 650/2012 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 04 de Junho de 2012, a lei aplicável ao con-
junto da sucessão é a lei do Estado onde o falecido 
teve a sua última residência habitual no momento do 
óbito. 

Tomando por referencia o aludido exemplo, ou seja, 
quando o local do falecimento,  tenha ocorrido na 
última residência habitual do de cujus,  por exem-
plo na província de Ontário no Canadá, trata-se 
em primeira linha em enquadrar a natureza jurídi-
ca daquela país. E isto porque,  sendo o Canadá um 
estado constituído por várias províncias, cada uma 
delas com legislação própria em termos sucessórios, 
por força do art.º 36.º n.º 1, conjugado com o mesmo 
art.º 36.º n.º 2 al. a) do Regulamento Europeu, resulta 
que a lei aplicável a esta sucessão  é a lei da província 
de Ontário no Canadá, dado que o Canadá não tem 
normas internas de conflitos de leis.

Assim sendo, consultando a lei de Ontário no Ca-
nadá, denominada “Sucession Law Reform Act, 
R.S.O 1990 CHAPTER S.26”, cuja consulta foi efe-
tuada através do site oficial da Província de Ontário 
https://www.ontario.ca/laws/statue/90s26, adiante 
designada por S.L.R.A., verifica-se que na secção 36 

da S.L.R.A, existe normas de conflitos, aplicáveis à 
sucessão no caso da testadora não ter feito testamen-
to (Intestate Succession).

Quando o de cujus  falece sem testamento, nos ter-
mos da (Seccção 36, Subsecção (1) S.L.R.A.), a suces-
são imobiliária (interests in land) é regida pela lei do 
local onde os imóveis se situam, por reenvio da lei 
de conflitos do Ontário, estando assim preenchidos 
os pressupostos da aplicação do art.º 34.º n.º 1 al. a) 
do Regulamento da União Europeia, visto que a le-
gislação da província de Ontário no Canadá não se 
considera competente.

Já a sucessão de bens móveis (interests in movables), 
nos termos da (Secção 36, subsecção (2) S.L.R.A), é 
regida pela lei do Ontário no Canadá. -

Sendo assim, no caso do de cujus ter bens imóveis 
situados em Portugal, deve ser o direito sucessório 
português a regular a sucessão. No caso de só ter 
deixado bens móveis ou imóveis apenas no Canadá, 
deve ser a lei do Ontário a regular a sucessão.

O mencionado Regulamento da União Europeia em 
vigor na ordem interna portuguesa, poderá colocar 
em causa normas de direito internacional, nomeada-
mente na parte que possa colidir com as regras de 
sucessão legitimária. Como recentemente terá con-
fidenciado uma Notária após a outorga da escritura 
de habilitação de herdeiro, que a aplicação das nor-
mas de direito sucessório de outro país em Portugal 
que afaste herdeiros legitimários é uma questão a 
ser dirimida em sede própria, ou seja nos Tribunais, 
cabendo-lhe apenas celebrar a escritura em cumpri-
mento do Regulamento da União Europeia. A juris-
prudência ainda é muito parca relativamente a este 
tema que toca a todos nós.

E dos seus lindo olhos 
vejo lagrimas rolar

Quantas vezes com ternura
 Que era Semi acordado.

Quando abria os meus olhos
 Via que estava sendo beijado
E depois de alguns minutos

 Estávamos de lábios colados.
 

Que tempos maravilhosos,
 Que momentos divinais,
Eu amava e era amado. 

Era eu feliz demais, as vezes ficava 
pensando se tudo isto merecia,

Pois éramos muito felizes,
Não existia a tristeza ou a tal melancolia.

 
Hoje vivo de lembranças do paraíso em que vivi,

Ela que foi tão alegre já não pode mais sorrir.
Coitada ficou enferma, já não pode mais falar
E dos seus lindos olhos vejo lágrimas rolar.

 
Vivaldo Terres

DJ PauloDJ Paulo
vinde de Otavavinde de Otava
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Exemplo de manipulação

A inflação elevada que se tem 
verificado na esmagadora dos 
países traz a oportunidade 

aos manipuladores de influenciarem 
as sociedades. Sendo a inflação um in-

dicador económico que se sente bem, quer sejamos 
mais ou menos abonados financeiramente, ainda 
que as famílias com menos recursos a sintam de for-
ma dramática, não deixa de ser um elemento políti-
co que levanta de imediato as paixões ideológicas de 
forma dramática levando a sociedade para discus-
sões completamente irracionais.

Antes de mais devemos perceber o que é a inflação: 
um aumento generalizado de preços, ou desvaloriza-
ção da moeda, que implica necessariamente uma per-
da de poder de compra se os rendimentos não aumen-
tarem na mesma proporção. Por outras palavras, com 
o passar do tempo precisamos de mais dinheiro para 
adquirir o mesmo produto ou serviço. Está muito as-
sociada com descontrole de política monetária, dema-
siado consumismo – demasiada procura para a oferta 
existente – ou, simplesmente, demasiado dinheiro em 
circulação. Esta última situação está historicamente 
bem demonstrada quando no século XX vários paí-

ses enveredaram pelo “imprimir dinheiro” que levou 
à desvalorização deste e consequente inflação. Mas a 
inflação não conta toda a história. Se percebermos a 
inflação como um índice de preços no consumidor e 
atendermos a que um produto ou serviço tem uma 
cadeia de produção até que aqueles cheguem ao con-
sumidor, com diversos intervenientes, começamos a 
aflorar a complexidade da formação dos preços que 
vemos no supermercado, na conta da eletricidade, nas 
lojas de roupa, etc. Estes preços que pagamos refletem 
toda a cadeia de produção e o acrescento de valor que 
cada interveniente traz ao produto. Para efeitos de sim-
plicidade, imaginemos um produto hortícola. O início 
da cadeia começa pela semente, que pode ser produ-
zida pelo próprio agricultor ou adquirida a terceiros; 
depois temos o agricultor, que disponibiliza seus re-
cursos – terreno, tempo, equipamentos, combustíveis 
ou energia, recursos estes que por sua vez tem a sua 
própria cadeia de produção; estando o produto pron-
to para comercializar, temos a distribuição, que pode 
compreender transportadores, distribuidores grossis-
tas, agentes alfandegários (no caso de importações/ex-
portações) e armazenagem; para finalizar teremos os 
retalhistas, ou seja, a loja onde compramos as nossas 
mercearias, seja uma mercearia de bairro ou um hi-
permercado. Cada interveniente, desde o produtor e 
passando por outros que acrescentam valor à cadeia, 

introduzirão o custo e respetiva margem que permite 
manterem-se no ativo. Quando falamos de inflação, 
ou índice de preços no consumidor, e pretendemos 
dar opiniões sobre a mesma, temos que ter dados so-
bre toda a cadeia de produção para percebermos efeti-
vamente de onde vem o inflacionamento do produto. 
Aqui entra outro índice, índice de preços no produtor, 
neste caso no agricultor. Assim, a título de exemplo e 
com a devida simplicidade, imaginemos que o índice 
de preços no produtor de cebolas está nos 20% para 
um determinado mês, ou seja, o preço das cebolas no 
agricultor subiu 20%. Se nesse mesmo mês o índice de 
preços no consumidor para a cebola é de 10%, ou seja, 
as cebolas são mais caras 10% na mercearia, significa 
que há uma diferença entre o aumento no produtor e 
o aumento na mercearia que foi absorvido pela cadeia 
de produção – por outras palavras, parte do aumen-
to foi suportado pelos distribuidores e/ou retalhistas. 
Mesmo neste caso, o aumento de custo da cebola no 
agricultor não faz deste elemento o mau da fita: pro-
vavelmente ele também teve aumentos de custos asso-
ciados a maquinaria, energia, salários, impostos, etc., 
aumentos esses que são refletidos no preço da cebola. 

Qual a lição a tirar daqui? Quando ouvirmos políticos 
culpabilizando seus adversários, com ideias milagro-
sas e algumas perigosas como controle governamen-
tal de preços, devemos enquanto cidadãos exigir uma 
resposta mas acima de tudo uma explicação racional 
para a inflação dos preços e para isto precisamos de ter 
uma análise fina à cadeia de produção para perceber-
mos se os aumentos se devem a pouca oferta, a efeitos 
meteorológicos (acontece na agricultura), sazonalida-
de, efeitos geopolíticos (conflitos, tensões regionais), 
ou simplesmente à falta de concorrência no mercado 
(monopólios, defeitos no mercado concorrencial). 
Para não sermos manipulados e podermos opinar de 
forma razoável há que estar esclarecido e exigir esse 
esclarecimento. 

Coisas do Corisco

Bom já há tempo que não es-
crevo as minhas coisinhas, 
como sabemos, não gosto de 

escrever e pôr faladura sem tarelo. 
Sempre se disse que uma mãe é para muitos filhos, 

mas um filho não é capaz de ajudar a mãe, tudo isso 
para dizer que ouvi na rádio que um pai de 11 filhos es-

teve 30 dias morto em casa e não teve um dos 11 filhos 
que se lembre e dizer: Vou telefonar ao meu pai para 
ver como ele está se safando neste inverno. 

Foi um vizinho que descobrir que o amigo estava 
morto em casa.  Caros amigos isto passou-se aqui den-
tro do Canadá, como diria minha saudosa tia Emília. 

Falando de mortos, não está muito bom de morrer 
nesta cidade se pôr acaso a tua última morada é no Ce-
mitério da Côte-des-Neiges, o facto é que os coveiros 
estão de greve e também o pessoal do escritório, e isto 
já lá vão cinco anos prós coveiros que não assinaram a 
convenção colectiva de trabalho, com a entidade pa-

tronal, que neste caso é a Igreja de Notre Dame, segun-
do li no jornal de Montreal está sendo difícil chegar a 
um acordo, Santa de casa não faz milagres, resultado é 
que não há enterros, ou seja chegas ao cemitério e vás 
para dentro do contentor frigorífico e esperas deitado 
para não te cansares. 

Não sei o que se passa nas negociações entre as duas 
partes, mas pelo que li, a igreja é aguerrada às suas pa-
taquinhas e não está ali para dar milho a pintos. 

Entretanto as famílias dos defuntos vão passar por 
um segundo luto quando 
chegar a vez de enterrar o 
seu ente querido. 

Venha a nós o vosso reino 
e seja feito a nossa vontade 
Amém. 

Aonde já chegamos, até de-
pois de mortos vamos para 
fila indiana para entrar na 
nossa morada, nem quero 
falar das cartas de condução 
e chapas de matrícula dos 
automóveis.

“Vivo sempre no presente. O 
futuro, não o conheço. O pas-
sado, já o não tenho”, Fernan-
do Pessoa.

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal
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No dia 8 de março, 
comemora-se no 
Mundo inteiro o 

Dia Internacional da Mulher. Atual-
mente, é comum ver um clima festi-
vo em torno desta data, com a oferta 
de flores às mulheres, homenagens as 
mulheres que mais se destacaram, fes-
tas e jantares especiais. 

Entretanto, o objetivo principal desse 
dia é convidar a sociedade a refletir so-
bre a condição feminina no mundo e a 

debater a questão da igualdade dos di-
reitos entre mulheres e homens. Assim, 
a ocasião busca firmar a equidade de 
direitos entre os gêneros, sem que as di-
ferenças biológicas entre os sexos sejam 
utilizadas como pretexto para diminuir 
o valor da mulher.

Como não podia deixar de ser, a Asso-
ciação Portuguesa do Canadá celebrou 
no sábado, dia 11 de Março de 2023, na 
sua sede, o Dia da Mulher. 

Organizada pela Suzete Nobre com a 

colaboração da nova direção, um Jantar 
com dança foi organizado. As mulheres 
responderam ao convite e com lotacão 
esgotada o evento aconteceu e foi mar-
cado por muita animação e emoção. 

O Jantar, género "buffet", foi confe-
cionado pela Conceição Rosario e José 
Fernandes, servido pelos homens desta 
mesma associação e a animação mu-
sical foi a cargo de Júlio Lourenço. Era 
dia de homenagear as mulheres, rainhas 
sem coroa, que caminham anónimas 
no meio da multidão e cuja força faz o 
mundo avançar.

A melhor forma de homenagear essas 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2023

Francisca Reis, Suzete Nobre e Conceição Rosario
Homenageadas neste dia muito Especial e Emotivo

JOÃO ARRUDA
colaborador do jornal

mulheres não é só nos dias especiais 
mas, demontrando o respeito que mere-
cem todos os dias.

Assim sendo, a A.P.C. escolheu home-
nagear nesse dia, uma mulher de gar-
ra para agradecer tudo o que tem feito 
pela nossa comunidade. Francisca Reis, 
organizadora de muitas celebrações do 
dia da mulher foi homenageada por sua 

vez neste dia. Mulher guerreira que tra-
va dia a dia batalhas silenciosas, subio 
ao palco para receber da parte do Pre-
sidente Jason Luzio um bonito ramo de 
rosas. Francisca agradeceu comovida 
a homenagem que lhe foi dedicada, na 

mesma ocasião um reconheciemento 
foi feito também a Suzete Nobre e Con-
ceição Rosario com o respectivo ramo 
de flores.

Uma tarde bem passada, num ambien-
te alegre, 130 mulheres celebraram o seu 
dia especial com orgulho do que são e 
das conquistas que ao longo dos anos 
teem vindo a realizar. 

Unidas, cada vez mais fortes e reco-

nhecidas. Assim se celebrou pela noite 
fora a celebração da tenacidade, deter-
minação e liderança das mulheres por-
tuguesas de Montreal. 

VIVA AS MULHERES!
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                             CABRAL

Dia Internacional da Mulher na Casa Dos Açores

Não há 50 lugares 
na comunidade 
que se festeja o 

Dia Internacional da Mulher na co-
munidade, mas uma coisa é certa. A 
Casa dos Açores do Quebec o fez mui-
to bem, e de uma forma organizada e 
culturamente impecável.

Sábado, 11 de março às 17h a Casa 
dos Açores iniciou pontualmente a sua 
apresentação deste dia tão importante. 
A mestre da cerimónia foi a presiden-
te Paula Ferreira. Deu as boas-vindas e 
pouco a pouco em 2 horas vivemos um 
momento cultural bastante interessante.

A presidente da Caixa Portuguesa dis-
cursou muito bem, sobre este dia tão 

importante para as mulheres. 
E, para finalizar, Maria João Sousa dis-

cursou sobre o seu novo projeto, que é 
um livro "Entre Plumas e Pincéis" onde 
Manuel Carvalho e a poetisa Deolinda 
Xavier Cabo, que ajudaram muito na 
realização deste lindo projeto.

Depois iniciou-se as homenagens, a 
primeira foi Linda de Suza. O seu verda-
deiro nome, Teolinda Joaquina de Sousa 
Lança, foi uma das mais famosas canto-
ras portuguesas, emigrante em França. 
Ficou para sempre reconhecida pela 
sua mala de cartão, a qual deu origem a 
um livro autobiográfico líder de vendas 
com esse mesmo título. Também quem 
não a conhece, aqui em Montreal, ela 
veio cá há muitos anos e encantou todos 

com as suas lindas canções e o seu estilo 
muito simples. Uma linda escolha como 
homenageada. No final desta homena-
gem o Grupo Coral da Casa dos Açores 

chefiado por José Gouveia cantaram em 
linda harmonia, "Um Português (Mala 
de Cartão)", e " Uma moça chorava". 
Duas lindas canções de Linda de Suza 
que nos marcou para sempre.

A segunda homenageada foi Paula 
Rego, uma mulher que dedicou a sua 
vida nas arts visuais, e que  ficou parti-
cularmente conhecida pelas suas pintu-
ras e gravuras baseadas em contos, com 
um estilo denominado de "belo grotes-
co". Ao longo da sua carreira, criou um 
mundo fantástico e muito próprio, re-
pleto de magia mas também violência e 
provação. A pintura, a cerâmica e a se-
rigrafia foram algumas das técnicas que 
adaptou para expressar a dor, o amor e 
até quebrar tabus. Eu não conhecia mas 
acho que foi uma mulher admirável e 
com muito talento, boa escolha.

A terceira homenagem foi Natália Cor-
reia. Mulher escritora e poetisa. Autora 
da letra do Hino dos Açores. Já li muito 

sobre a Natália Correia e é uma escritóra 
sensacional e que merece respeito. Mais 
uma vez, uma escolha formidável. E, 
para finalizar as homenagens, Cândida 
Cordeiro. Mulher emigrante e multi-
-talentosa. Bem integrada na socieda-
de quebequense, superou o seu sonho 
de menina de se tornar uma estilista de 
moda. Entre as suas numerosas criações 
e realizações, encontramos vestidos de 
patinagem artística e trajes masculinos, 

concebidos para campeões nacionais 
canadianos de patinagem artísitca.

Já a conhecia de nome, mas não sabia 
que ela tinha um talento sensacional. Já 
que a minha menina está em patinagem 
artística e que ela vai mudar de nível em 
breve, e quem sabe já conheço alguém 
que faz vestidos para estas competições, 
já é muito bom.

Para finalizar, parabéns a Casa dos 
Açores e a sua direção para fazer refle-
tir e nos educar um pouco sobre o que 
é o Dia Internacional da Mulher.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos 
muito felizes com o seu par. Não espere que o amor vá ter 
consigo, dê o primeiro passo. Saúde: Proteja-se de mudanças 

de temperatura.  Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como trata os seus 
colegas. Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito. Números da 
Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

TOURO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Antes de acusar o seu par, pense se não está a ser 
exagerado ou injusto para com ele. Saúde: Período marcado 
pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio 

através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho 
antes de iniciar um novo projeto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros 
e não alimente discussões com os seus amigos. Aprenda 
a perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes domésticos. 

Tendência para pequenas queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e 
organize um plano que lhe permita controlar o seu orçamento doméstico. 
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

CARANGUEJO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento 
antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperam-
se períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para 

as alegrias que também hão-de vir. Saúde: Não se preveem problemas 
neste setor. Dinheiro: É possível que receba dinheiro inesperadamente. 
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

LEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia 
e Prosperidade. Amor: Pode sofrer uma desilusão com alguém 
da sua família. Mantenha a serenidade em qualquer situação. 
Saúde: Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se não 

se sentir bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional e avalie 
se vale a pena manter um emprego que prejudica a sua estabilidade 
emocional. Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

VIRGEM: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir vontade de 
ajudar os outros. Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente 

das suas capacidades e aposte na melhoria das suas condições de 
trabalho. Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: É possível que conheça uma pessoa que, em pouco 
tempo, conquistará o seu coração de forma arrebatadora. 
Saúde: Consulte o seu médico se tem tido problemas ligados 

com a ansiedade. Dinheiro: Momento propício para proceder a uma 
mudança radical no panorama profissional. 
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par 
e invista na sedução. O seu poder de atração está em alta. 
Saúde: Esteja atento aos sinais que o seu organismo lhe envia. 

Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja mais 
generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

SAGITÁRIO: Carta Dominante: a Torre, que significa 
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões que não 
levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para insónias. Beba 
chá de camomila antes de dormir. Dinheiro: Período favorável 

para pôr projetos em prática. Aproveite e planifique as suas atividades. 
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que 
significa Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua 
relação. Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. Saúde: 
Período sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se 

por estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles 
exigirão o máximo de si. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia 
sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde: 
Consulte o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar 

um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios quotidianos. 
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe, pois 
está numa fase favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

PEIXES: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor 
poderão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa 
amada. Modere o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa 

um período em que anda mais agitado. Vigie o aparelho digestivo. Tendência 
para úlceras nervosas. Dinheiro: Evite despesas desnecessárias e não 
planeadas. Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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Finalmente

O povo açoriano, bem como 
todos os devotos, têm fi-
nalmente uma esperança 

renovada de que a causa de beatificação de Ma-
dre Teresa da Anunciada poderá avançar, após o 
compasso de espera que o Bispo D. João Lavrador 
forçou, porque entendia, certamente por desco-
nhecimento, que a Freira do Senhor Santo Cristo 
constituía um fenómeno religioso apenas circuns-
crito a S. Miguel. Verdade seja dita que o clero 
açoriano deixou cair os braços e muito pouco fez 
para que esta tese fosse devida e historicamente 
desmontada.

Tais considerações vêm a propósito da abertura das 
celebrações dos 365 anos do nascimento de Madre 
Teresa da Anunciada, que teve lugar no Convento da 
Esperança, onde foi descerrada uma nova estátua, 
desta feita no adro do Santuário, de autoria de Ar-
mando Moreira. Esperamos, sinceramente que tais 
comemorações sejam um bom prenúncio e o verda-
deiro sinal de que o processo de beatificação terá o 
rumo certo.

Registo com muita satisfação o facto de que o Reitor 
do Santuário do Senhor Santo Cristo, Cónego Adria-
no Borges ter tido a ousadia de, na ocasião, pedir a 
D. Armando Domingues, o novo Prelado de Angra, 
para nomear a Comissão histórica, a quem competi-
rá elaborar a justificação factual tão necessária para 
o avanço da causa e para que assim, após a provação 
pela Conferência Episcopal Portuguesa, o processo 
possa chegar à Congregação da Causa dos Santos e 
não se perca nos corredores do Vaticano, como já 
aconteceu aos outros 2 processos que, incompreen-
sivelmente, desapareceram  e, confirmadas as suas 
virtudes heroicas, Madre Teresa da Anunciada possa 
ser de novo considerada como Venerável. 

Importante será também a nomeação da Comissão 

Teológica e do Postulador para esta causa, para que 
aquela que deu início à devoção ao Senhor Santo 
Cristo seja elevada aos altares. Como se sabe ela já é 
para os açorianos Santa, cujo maior milagre é o culto 
secular mundial que é prestado ao Santo Cristo dos 
Milagres, o Príncipe dos Açores. O povo açoriano 
tem fundadas espectativas que o novo Bispo abrevie 
a beatificação daquela distinta clarissa que não só 
promoveu o culto ao Senhor Santo Cristo, como atra-
vés da sua intercessão muitos prodígios ocorreram, o 
que mostra que Deus foi muito generoso para com a 
Madre Teresa. É verdade que as regras canónicas são 
outras, mas a Conferência Episcopal Portuguesa já se 
tinha pronunciado no tempo de D. Aurélio, conferin-
do a Madre Teresa da Anunciada o título de Venerá-
vel. Ela nasceu no dia 25 de novembro, de 1658, ten-
do sido no mesmo dia batizada, na freguesia S. Pedro 
da Ribeira Seca, destacando-se hoje como uma figura 
tão devotamente acarinhada pelo povo micaelense. 
“Ela já é santa, só falta que a igreja o reconheça”, dis-
se o Pe. Agostinho Pinto no seu livro “Madre Tere-
sa da Anunciada - Autobiografia e perfil espiritual. 
Ponta Delgada, 2012”, acrescentando que antes “não 
apreciava a Madre Teresa porque tinha dela a ideia 
de uma religiosa da piedade” mas à medida que foi 
lendo os seus escritos e os foi decifrando, deparou-se 
com uma “mulher de fibra, vigorosa e assertiva”.

D. Aurélio Granada Escudeiro, foi um grande im-
pulsionador do culto ao Senhor Santo Cristo dos 
Milagres, tendo para o efeito convidado para presi-
direm às grandiosas festas micaelenses Bispos e Car-
deais de diversas partes do mundo, e mandado que 
se preparasse a introdução do processo de beatifica-
ção da Veneranda Madre Teresa d'Anunciada, de que 
obteve da Conferência Episcopal Portuguesa o "nihil 
obstat"!

No livro “A vida e virtudes de Madre Teresa 
D’Anunciada ”, D. Aurélio declara que sem pretender 
antecipar o juízo da Santa Igreja, ele crê poder dizer 
que a vida da Madre Teresa foi exemplo de virtudes 
heroicas, atingiu vida interior profunda, alto grau 
de fé e de amor a Deus e ao próximo, brilhando nela 
uma santidade autêntica, feita de humildade e do 
cumprimento exato do dever e de grande penitência, 
tudo isto a par de um grande equilíbrio psíquico.

Nos dias de hoje, como no passado, há relatos de 
prodígios que populares dizem terem sido obtidos 
por intercessão de Madre Teresa da Anunciada e que 
merecem um acompanhamento sério e profundo, 
pela forma extraordinária como são relatados.

O amor de Madre Teresa ao Senhor Santo Cristo 
e o zelo pela sua glória marcaram profundamente 
a alma do povo micaelense, de tal modo que o seu 
culto jamais morreu ou afrouxou, desafiando mesmo 
os tempos e continuam a comover e a enriquecer a 
devoção popular e a constituir um dos mais notáveis 
acontecimentos na vida do nosso povo, sendo este 
facto mais um autêntico milagre de fé.
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HÉLIO BERNARDO LOPES
Lares de Idosos

Por mero acaso, encontrei hoje 
o meu velhíssimo amigo – 
ao menos, desde os nossos 6 

anos – Odranreb Sepol, de origem 
dinamarquesa, cujos pais para aqui 
vieram depois dos primeiros movi-

mentos de expansão dos nazis, e ainda antes da guerra 
mundial se ter iniciado. Com grande perceção histó-
rica e cultural o seu pai logo se determinou a sair do 
país com toda a família. Para aqui vieram e por aqui 
ficaram até hoje.

Como seria expectável, o Sepol casou com uma jovem 
portuguesa, a Raquel, muito bonita, elegante e profissio-
nalmente muito competente. Infelizmente, o almoço só 
não se tornou desagradável porque a idade já pesa aos 
dois, consigo trazendo uma espécie de couraça prote-
tora contra as alegrias e desenganos da vida. A Raquel, 
como logo me contou, respondendo à natural pergun-
ta de circunstância, viu-se acometida com a Doença de 
Alzheimer, o que me deixou boquiaberto, porque eu 
poderia, de facto, imaginar ainda pior, mas não esta si-
tuação. Fiquei a saber que se encontra em casa, também 
acamada por via de uma ferida que, fruto da localização, 
teima em não ir embora. O Sepol, com grande abnega-
ção, é o seu único companheiro, de dia e de noite, para 
lá da família, que trabalha ou estuda, e de apoios que 
conseguiu obter. Enfim, do mal o menos.

Deixou-me muito infeliz o facto de ter o Sepol, qua-
se completamente, deixado de ler, o que em si era uma 
espécie de doença. Lá consegue acompanhar o que vai 
pelo mundo, mas só a partir da meia-noite, graças às 
modernas tecnologias com televisores. E, mau grado 
tudo, ainda consegue ir escrevendo uma espécie de diá-
rio, que iniciou há bem mais de uma vintena de anos. 
Ainda assim, achei-o o Sepol de sempre: falando com ar 
de quem está a ensinar quem não sabe, rindo, recordan-
do velhos tempos, repetindo, com dolorosa frequência, 
que a Raquel não merecia uma coisa como esta. Nin-
guém merece tal, de facto. Como desde o início me dei 
conta, a Raquel está em casa, tendo tido a sorte de não 
ser instalada num lar de idosos. Foi uma decisão feliz, 
e possível, porque continua a ter a presença do marido, 
que parece reconhecer sem dúvidas, mas desconhecen-
do já toda a restante família. Achámos graça ao facto 
das chamadas de atenção da Raquel para o marido, já 
depois do jantar, dizendo-lhe de têm de ir para casa. E 
o Odranreb lá a vai alimentando com histórias imagi-
nárias, onde até entram – o Sepol foi sempre terrível, 
mas criativo – um papagaio, um pardalito, e outros 
seres voadores. Fruto desta conversa de circunstância, 
completamente inesperada, pude perceber as exigências 
que terão de estar presentes num lar de idosos, onde o 
número de presentes poderá ser enorme. Exigências em 
higiene geral, relativas às instalações, exigências parti-
culares, atinentes a cada idoso, exigências alimentares, 
exigências em água, cuidados permanentes com a aten-
ção e a dedicação a cada um dos presentes, exigências 
no domínio do apoio em enfermagem e em cuidados 
médicos, uma constante atualização sobre o estado de 
saúde, aparente ou real, de cada idoso, a presença de 
uma base de dados ao redor de bombeiros, INEM, en-
fermeiras, médicos, psicólogos, terapeutas, cabeleireiras 
e barbeiros, técnicas para tratar das unhas, etc.. Terá 
de ser, no fundo, uma autêntica antecâmara hospitalar. 
Estou em crer que, de um modo muito geral, os lares 
de idosos, mormente pelo ambiente amplo do País, es-
tarão longe de deitar mão do máximo de boa vontade 
por parte dos que vivem pelas redondezas. Uma hora 
por dia, por parte de uma meia dúzia de amigos de cada 
lar, e a diferença far-se-ia logo sentir. E será sempre es-
sencial tratar cada idoso com os miminhos que sempre 

eles irão apreciar, deitando mão daquela classe de que as 
senhoras tanto gostam, como por igual os cavalheiros. E 
depois falta também a essencial imaginação para se con-
seguirem recolhas de donativos, que devem sempre ser 
conhecidos, acompanhados e supervisionados. E bem 
poderia lançar-se mão da ideia de ”sobrinhos de amor”, 
jovens com ligações preferenciais ao respetivo “tio” ou 
“tia”. É tudo um problema de boa vontade, amor, imagi-
nação, organização e supervisão externa e permanente. 
Fiquei multiplamente admirado por via deste encontro 
com o Odranreb Sepol, que continua a dispor daquele 
saúde que sempre lhe conheci, apesar da sua idade já 
avançada. Por um acaso, até também ganhou algumas 
prebendas, porque aprendeu a cozinhar, a tratar da hi-
giene do lar, a fazer máquinas de roupa, pondo a mesma 
a secar, a dominar as técnicas para ministrar certos me-
dicamentos, pôr e tirar fraldas, operar as essenciais lava-
gens corporais sem a Raquel deixar de estar deitada, etc. 
A verdade é que os lares de idosos terão de continuar a 

existir. Compete a todos nós, através do Estado, forne-
cer os montantes essenciais a um funcionamento capaz 
dos mesmos, dado que a esmagadora maioria dos por-
tugueses não pode financiar a presença em tais estru-
turas. Andará bem o Estado se convencionar também 
com a medicina privada no sentido de que os utentes de 
lares de idosos não tenham de pagar cuidados de saúde. 
Se o Serviço Nacional de Saúde não estiver ao alcance. 
Termino este meu texto com esta pergunta: e se o meu 
amigo tiver um problema de saúde que o impeça de fa-
zer o que faz agora ao serviço da sua Raquel? Pelo meu 
lado, farei o que puder, mas a verdade é que temos a 
mesma idade, com mui ligeira diferença de pouco mais 
de um mês. Portanto, o Governo de António Costa que 
se antecipe e ajude a organizar o funcionamento dos 
lares – desde sempre acreditei muito em Ana Mendes 
Godinho –, de modo a evitar o crescente e imparável 
corrupio de horrores que, quase diariamente, nos vão 
chegando pela grande comunicação social. E já agora: a 
máxima atenção a quanto ontem referiu um jovem diri-
gente dos Amigos dos Idosos – será este no nome? – na 
SIC Notícias, já depois da hora do jantar.

CRÓNICA
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Agências de viagens

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

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

www.acaixa.ca

Agências funerárias

Contabilista

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

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

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

Tel.: 514.522.5175
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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

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

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

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
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115 Rua Rachel E, 
Montréal, QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co
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Restaurante

Renovações

Pavimentadoras
paredes,

tijolos e pedras
Com mais de 25 anos de experiência

TEL.: 450-477-7888
www.rinoxgroup.com

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 PIADINHAS

HORIZONTAIS:
1. Estão “zangados” e iniciaram ontem a primeira greve 
após a pandemia. Ponta aguçada. 2. Qualidade. Rua es-
treita. 3. Quitação. Parte mais larga e carnuda da perna 
das reses. 4. Na moda. Onde começa e acaba a tarefa. 
Tive em vista. 5. Na obra de Roald Dahl, esta palavra foi 
substituída por um polémico «enorme». Prefixo (três). 6. 
Atmosfera. Bater no rosto de. 7. Vão em socorro. Retum-
ba. 8. Deve ser crime autónomo, defende Instituto Euro-
peu da Igualdade de Género. 9. “O que não traz o mês 
traz o (...)”. Prefixo que exprime a ideia de privação. Nome 
da 21.ª letra do alfabeto grego. 10. Gálio (s. q.). Agarrar. 
Muitos (fig.). 11. Pregam. Muito oiro.
VERTICAIS:
1. Laguna. Carícia. 2. Paraíso terreal. Chamar a atenção 
por meio de gestos. 3. Documento (abrev.). Grânulo. 4. 
Copio. Prefixo que exprime a ideia de dois, duplicidade. 
Antes do meio-dia. 5. Missionário diz que estão a voltar 
em força à região de Lisboa. 6. Princípio (fig.). Controlo. 
7. Sétima nota musical. Às vossas pessoas. Gargalha. 8. 
Prefixo (sobre). Rede tecida pelas aranhas. 9. A sua pre-
sença pode quase triplicar nos oceanos até 2040 se não 
for controlado. Símbolo de miliampere. 10. Ucrânia (Inter-
net). Equívoco. Termo. 11. Terceiro. Sovaco.

CRUZADAS

CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa, 
suite 2425, Montreal, Québec

H3A 2A5 Canada

T.: 514 499 03 59
consulado.montreal@mne.pt
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 Humberto Cabral
 João Arruda
 Jorge Correia
 José de Sousa
 Manuel Neves
 Maria Helena Martins
 Mario Eugenio Saturno
 Maria da Conceição Brasil
 Pe. José Maria Cardoso
 Roberto Abarota
 Telmo Barbosa
 Tony Saragoça
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RECEITA DA SEMANA

ANUNCIOS

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

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

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

EMPREGOS

Gaspacho alentejano

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

INGREDIENTES: 2 dente alho; 1 c. de 
sopa sal; 160 g (2 unid.) tomate maduro; 
4 c. de sopa azeite virgem extra; 3 c. de 
sopa vinagre; 1 c. de chá + suficiente para 
polvilhar orégão seco; 150 g (1 unid.) pe-
pino; 75 g (½ unid.) pimento verde; 2 c. de 
sopa cebola; 1L água gelada; 200g pão.
MODO DE PREPARO: 1-Esmague os 
dentes de alho e o sal num almofariz. 
Reserve. 2-Escalde a pele de um toma-
te, retire as grainhas. Adicione ao almo-
fariz e esmague até formar uma papa.3-
-Coloque esta papa no fundo de uma 
terrina. Regue com uma colher de sopa 
de azeite e outra de vinagre, e polvilhe 
com os orégãos. 4-Corte o outro toma-
te, o pepino, o pimento e a cebola em 
pequenos cubos. Adicione tudo à tigela 
de barro. 5-Regue com a água gelada, 
o restante azeite e vinagre e sirva com 
o pão cortado em cubos. Polvilhe com 
orégãos.

Você procura uma empresa e um patrão que saiba 
valorizar o seu trabalho pelo seu justo valor? Você 
pode ter um salário entre 35 à 40$ a hora. Pode nos 
contactar:

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

Precisa-se de um padeiro para 
uma padaria italiana na zona NDG 
com experiência a tempo inteiro. 
Deve falar um pouco de inglês ou 

francês.
NICK: 514-267-4152

Precisa-se de pessoas para trabalhar na 
limpeza com experiência para a região 
de West Island, Pointe-Claire. Salário 

inicial 20,00$/h, seguro de grupo - RRSP 
- CNESST. Trabalho a partir das 17h.

Interessados  enviar CV para sandrag@
saronet.com ou pelo fax 450 978-9664

† CECILIA PACHECO
1933-2023

Faleceu em Montreal, no 
dia 2 de março de 2023, 
com 90 anos de idade, a 
senhora Cecilia Pacheco, 
natural da Povoação, 
São Miguel, Açores. 
Esposa do já falecido Sr. 
Manuel Pimentel. Deixa 
na dor sua filha Odilia de 
Fátima (Pedro Silva), seus 
netos Michael, Megan e 
Ryan. Sua irmã Inês Rita 
Amaral, sua cunhada, 
sobrinhos(as), sua prima 
Maria de Fátima da 
Mota Sousa, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
1120 JEAN-TALON EST, MONTREAL, QC
www.memoria.ca
514-277-7778 
O velório foi sexta-feira 10 de março de 2023 das 16h 
às 21h e sábado das 8h30 às 9h30. O funeral teve 
lugar sábado 11 de março às 10h na igreja Santa Cruz 
e foi sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A 
familia vem por este meio agradecer a toda as pessoas 
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres 
ou que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. 
Bem Haja.

Procura-se pessoa para assistir um casal de idosos. 
A tarefa é assistir a senhora idosa na ajuda do seu 
marido com Alzheimer que não está num estado 
avançado.
As tarefas incluem: 
 - ajuda na limpeza
 - higiene pessoal, ajuda no banho
 - supervisão
 - exercício
 - acompanhamento a andar.

DINIS: 514-400-6942

EMPREGOS

†

†

A Mercearia, MARCHÉ SÁ, 
está a procura de uma 

senhora para caxeira. Deve 
falar francês e português 

e trabalhar da segunda até 
sexta, 35h a 40h.

Benny
514-842-3373

Precisa-se de uma senhora
para fazer limpeza de uma

casa em Boisbriand.
1 vez cada duas semanas.

MARTA
514-975-6741

CARLOS ALBERTO DE SOUSA
1933-2023

Faleceu em Montreal, no dia 
11 de março de 2023, com 82 
anos de idade, o senhor Carlos 
Alberto de Sousa natural de S. 
Pedro de Agostem, Chavez, 
Portugal. Esposo da Sra. 
Maria da Conceição. Deixa na 
dor sua esposa, suas filhas 
Teresa, Lucienne e Janine. 
Seus netos/as Vanessa, 
Cassandra, Brandon, Jessica 
e Erica. Cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, MONTREAL, QC
www.memoria.ca | 514-277-7778 
O velório foi quarta-feira 15 de março de 2023 e o funeral 
terá lugar sábado 18 de março às 11h30 na igreja Santa 
Cruz e será transladado para Portugal. Renovam com 
profunda saudade a missa do 7º dia que vai se realizar 
na sexta-feira, dia 17 de março de 2023 às 18h30 na 
igreja Santa Cruz. A familia vem por este meio agradecer 
a toda as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Haja.

FELICIANA TAVARES
1932-2023

Faleceu em Montreal, no 
dia 12 de março de 2023, 
com 90 anos de idade, a 
senhora Feliciana Tavares 
natural de Feteiras, São 
Miguel, Açores. Esposa do 
já falecido Senhor João 
Narciso. 
Deixa na dor suas filhas 
Saulina (Emílio) e Betty 
(Fernando). Seus netos/
as Nancy, Vanessa, Alexis 
e Jesse. Bisnetos Leandro, 
Yalena, krishtiano e Paris. 
Cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Centre Funéraire Côte-des-Neiges
4523 Chemin de la Côte-des-Neiges
H3V 1E7, MONTREAL, QC

O funeral terá lugar quinta-feira 16 de março às 11h 
na Capela do Centre funéraire Côte-des-Neiges e será 
sepultada no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A 
familia vem por este meio agradecer a toda 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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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 66 27 21 3 3
2-Man. City 61 27 19 4 4
3-Man. United 50 26 15 5 6
4-Tottenham 48 27 15 3 9
5-Newcastle 44 25 11 11 3
6-Liverpool 42 26 12 6 8
7-B&H Albion 39 24 11 6 7
8-Fulham 39 27 11 6 10
9-Brentford 38 25 9 11 5
10-Chelsea 37 26 10 7 9
11-Aston Villa 35 26 10 5 11
12-Crystal Palace 27 26 6 9 11
13-Wolverhampton 27 27 7 6 14
14-N. Forest 26 26 6 8 12
15-Everton 25 27 6 7 14
16-Leicester City 24 26 7 3 16
17-West Ham 24 26 6 6 14
18-Bournemouth 24 26 6 6 14
19-Leeds United 23 26 5 8 13
20-Southampton 22 26 6 4 16

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 68 26 22 2 2
2-Internazionale 50 26 16 2 8
3-Lazio 49 26 14 7 5
4-Milan 48 26 14 6 6
5-Roma 47 26 14 5 7
6-Atalanta 42 26 12 6 8
7-Juventus 38 26 16 5 5
8-Torino 37 26 10 7 9
9-Bologna 36 26 10 6 10
10-Udinese 35 26 8 11 7
11-Fiorentina 34 26 9 7 10
12-Monza 33 26 9 6 11
13-Sassuolo 33 26 9 6 11
14-Empoli 28 26 6 10 10
15-Lecce 27 26 6 9 11
16-Salernitana 26 26 6 8 12
17-Spezia 24 26 5 9 12
18-Hellas Verona 19 26 4 7 15
19-Sampdoria 12 26 2 6 18
20-Cremonese 12 26 1 9 16

 P J V E D
1-Paris SG 66 27 21 3 3
2-Marseille 56 27 17 5 5
3-Lens 54 27 15 9 3
4-Monaco 51 27 15 6 6
5-Rennes 47 27 14 5 8
6-Lille 46 27 13 7 7
7-Nice 43 27 11 10 6
8-Stade de Reims 43 27 10 13 4
9-Lorient 43 27 12 7 8
10-Lyon 40 27 11 7 9
11-Toulouse 35 27 10 5 12
12-Clermont 34 27 9 7 11
13-Montpellier 33 27 10 3 14
14-Nantes 29 27 6 11 10
15-Strasbourg 23 27 4 11 12
16-Brest 23 27 5 8 14
17-Auxerre 23 27 5 8 14
18-AC Ajaccio 21 27 6 3 18
19-Troyes 20 27 4 8 15
20-Angers 10 27 2 4 21

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E  D
1-B. München 52 24 15 7 2
2-B. Dortmund 50 24 16 2 6
3-RB Leipzig 45 24 13 6 5
4-Union Berlin 45 24 13 6 5
5-SC Freiburg 45 24 13 6 5
6-E. Frankfurt 40 24 11 7 6
7-Mainz 36 24 10 6 8
8-Wolfsburg 35 24 9 8 7
9-B. Leverkusen 34 24 10 4 10
10-B. M´gladbach 30 24 8 6 10
11-W. Bremen 30 24 9 3 12
12-FC Köln 27 24 6 9 9
13-FC Augsburg 27 24 8 3 13
14-VfL Bochum 22 24 7 1 16
15-Hertha BSC 21 24 5 6 13
16-Stuttgart 20 24 4 8 12
17-Schalke 04 20 24 4 8 12
18-Hoffenheim 19 24 5 4 15

Bundesliga 
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 65 25 21 2 2
2-Real Madrid 56 25 17 5 3
3-Atlético Madrid 48 25 14 6 5
4-Real Sociedad 45 25 13 6 6
5-Real Betis 42 25 12 6 7
6-Villarreal 38 25 11 5 9
7-Rayo Vallecano 35 25 9 8 8
8-Osasuna 34 25 9 7 9
9-Athletic 33 25 9 6 10
10-Mallorca 32 25 9 5 11
11-Celta de Vigo 31 25 8 7 10
12-Girona 30 25 8 6 11
13-Sevilla 28 25 7 7 11
14-Valladolid 28 25 8 4 13
15-Espanyol 27 25 6 9 10
16-Cádiz 27 25 6 9 10
17-Valencia 26 25 7 5 13
18-Getafe 26 25 6 8 11
19-Almería 25 25 7 4 14
20-Elche 13 25 2 7 16

Espanha
Liga Santander

OITAVOS-DE-FINAL 1ª Mão    2ª Mão
Milan (1-0) Tottenham    1-0      0-0
Paris SG (0-3) B. München    0-1      0-2
Club Brugge (1-7) Benfica    0-2      1-5
B. Dortmund (1-2) Chelsea    1-0      0-2
Liverpool (2-6) Real Madrid    2-5      0-1
Eintracht Frankfurt (0-5) Napoli    0-2      0-3
RB Leipzig (1-8) Man. City    1-1      0-7
Internazionale (1-0) FC Porto    1-0      0-0

PLAY-OFF 1ª Mão    2ª Mão
Ajax (1-3) FC Union Berlin    0-0    1-3
Red Bull Salzburg (1-2) Roma    1-0    0-2
Barcelona (3-4) Man. United    2-2    1-2
S. Donetsk (3-3) Rennes    2-1  1-2 (5 GP 4)
Sporting (5-1) Midtjylland    1-1    4-0
Sevilla (3-2) PSV    3-0    0-2
Juventus (4-1) Nantes    1-1    3-0
B. Leverkusen (5-5) Monaco    2-3  3-2 (5 GP 3)

OITAVOS-DE-FINAL 1ª Mão      2ª Mão
Sporting-Arsenal    2-2   16/03  16:00
B. Leverkusen-Ferencváros    2-0   16/03  16:00
Roma-Real Sociedad    2-0   16/03  16:00
FCU. Berlin-U. St. Gilloise    3-3   16/03  16:00
Sevilla-Fenerbahçe    2-0   16/03  13:45
Juventus-SC Freiburg    1-0   16/03  13:45
Shakhtar Donetsk-Feyenoord    1-1   16/03  13:45
Manchester United-Real Betis    4-1   16/03  13:45

SÉRGIO PIRES
Jornalista MaisFutebol

23/03 Grp.J Portugal 15:45 Liechtenstein
26/03  Luxemburgo 14:45 Portugal
17/06  Portugal 14:45 Bósnia e Herzegovina

Apuramento Euro 2024

CHAMPIONS: FC PORTO 0-0 INTER

Com bombo e sem solistas: o
Dragão acabou a tocar ferrinhos

Com bombo, ópera ou concertina, mas tam-
bém com aqueles violinos que embalam o 
inspirador hino até eclodir no arrepiante 

coro: «The Chaaaaampioooons!»
Seria assim que o FC Porto desejaria marcar o tom 

rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões. A 
receção ao Inter, porém, não se traduziu num recital 
de bom futebol e o campeão nacional saiu de cena 
do grande palco europeu. Noventa minutos não che-
garam para marcar um golo e anular a desvantagem 
trazida de Milão, graças àquele golo de Lukaku. Muito 
menos dois, para seguir em frente para os quartos de 
final da grande prova europeia de clubes.

Era preciso um FC Porto premium. Mas ainda antes 
do apito inicial surgiu mais uma má notícia: Pepe bai-
xa de última hora. Soaram alarmes num FC porto que 
já não podia contar com outros dois habituais titula-
res: João Mário (lesionado) e Otávio (castigado). Do 
lado do Inter, o Internacional alemão Gosens, lesio-
nado, também não foi a jogo. Mas cada baixa nota-se 
mais do que num plantel menos apetrechado, como o 
do FC Porto, do que no do Inter, que se pode dar ao 
luxo de fazer saltar do banco De Vrij, Skriniar, Bro-
zovic ou Lukaku. Na profundidade do plantel a dife-
rença é abissal. E é sobretudo por aí que os italianos 
seguem em frente e arrecadam mais 10,6 milhões pela 
passagem. A jogar com a vantagem de 1-0 trazida de 

Milão e num eventual erro portista, Simone Inzaghi 
apresentou um 5-3-2 demasiado hermético e fez a pri-
meira parte correr com um calculismo a honrar o ca-
tenaccio de Helenio Herrera, uma lenda do clube. O 
FC Porto revelava dificuldades na construção, com a 
pressão do ataque transalpino a obrigar muitas vezes 
Diogo Costa a bater longo. Faltava quem pegasse na 
batuta. Alguém como Otávio para ligar o jogo. Faltava 
também o virtuosismo de Pepê, sacrificado na lateral 
direita pela ausência de João Mário, um pouco mais à 
frente no terreno.

Ao FC Porto não falta maestro
Mesmo assim, a equipa de Conceição pegou no jogo 

desde cedo. Mostrou transpiração quando a inspiração 
faltava. Deu o aviso logo a abrir com um remate de 
Uribe e arriscou à medida que o jogo avançou.

O Inter contra-atacava pela certa, perdia 
tempo sempre que possível, mas faltava cria-
tividade ao ataque portista para encontrar os 
caminhos para a baliza de Onana.

A diferença estava no banco. Não obstante as 
soluções de um plantel rico como é o da equi-
pa italiana, Conceição é muito mais treinador 
do que Inzaghi. E o Inter parecia ao alcance. 
Sobretudo quando o Dragão entrou em ebu-
lição e se preparou para o assalto final. André 
Franco, Toni Martínez, Wendell e Namaso 
entraram para irem em busca do tal golo. Um 
crescendo que se tornou avassalador ao minu-
to 90+5, quando o Dragão gritou por três ve-
zes e tudo acabou com um falso alarme. Como 

que ao som de uma orquestra a tocar a «Cavalgada das 
Valquírias», de Wagner, foram vividos os derradeiros 
momentos: Marcano viu Dumfries tirar a bola sobre 
a linha, Taremi rematou ao poste e no mesmo lance 
Grujic atirou à trave. E assim o Dragão acabou a tocar 
ferrinhos. Faltou felicidade também, para uma explo-
são de alegria e um prolongamento que seria mais do 
que merecido para a única equipa que tentou ganhar 
o jogo. De cabeça levantada, a equipa foi aplaudida 
durante largos minutos após o apito final, dando uma 
volta de honra. Não houve o merecido «encore», mas 
sobraram as palmas.

Ao FC Porto não faltou vontade. 



JORNAL A VOZ DE PORTUGAL | 16 DE MARÇO DE 2023  | 11 DESPORTO

1-Benfica 65 24 21 2   1 61 13
2-FC Porto 57 24 18 3   3 55 17
3-SC Braga 55 24 18 1   5 54 22
4-Sporting 50 24 16 2   6 49 23
5-Vitória SC 40 24 12 4   8 24 24
6-FC Arouca 37 24 10 7   7 28 31
7-Casa Pia AC 35 24 10 5   9 20 24
8-FC Famalicão 30 24   9 3 12 23 31
9-Rio Ave 30 24   8 6 10 23 28
10-Boavista 30 24   8 6 10 27 38
11-GD Chaves 29 24   7 8   9 24 31
12-FC Vizela 29 24   8 5 11 26 27
13-Gil Vicente 29 24   8 5 11 26 31
14-Portimonense 26 24   8 2 14 18 31
15-Estoril Praia 22 24   6 4 14 21 37
16-Marítimo 16 24   4 4 16 17 45
17-Paços de Ferreira 15 24   4 3 17 18 42
18-Santa Clara 15 24   3 6 15 17 36

 PTS  J V E    D GM   GS

24ª JORNADA
10/03 FC Porto 3-2 Estoril Praia
11/03 P. Ferreira 1-0 Santa Clara
  GD Chaves 2-0 Portimonense
  Vitória SC 0-2 FC Arouca
  FC Vizela 0-4 SC Braga
12/03 Rio Ave 2-1 Gil Vicente
  Marítimo 0-3 Benfica
  Sporting 3-0 Boavista
13/03 FC Famalicão 1-0 Casa Pia

25ª JORNADA
17/03 Santa Clara 16:15 Rio Ave
18/03 Portimonense 11:30 FC Vizela
  Benfica 14:00 Vitória SC
  FC Arouca 14:00 P. Ferreira
  Estoril Praia 16:30 GD Chaves
19/03 Casa Pia AC 11:30 Marítimo
  SC Braga 14:00 FC Porto
  Boavista 16:30 FC Famalicão
05/04 Gil Vicente 16:15 Sporting

24ª JORNADA
10/03 Moreirense 3-1 FC Penafiel
11/03 Vilafranquense 1-1 Farense
  Torreense 3-0 FC Porto B
  Trofense 2-2 Nacional
  UD Oliveirense 0-1 Feirense
12/03 SC Covilhã 2-1 Benfica B
  CD Mafra 2-0 A. Viseu
  B SAD 0-2 CD Tondela
  Leixões 1-1 Est. Amadora

25ª JORNADA
18/03 Est. Amadora 7:00 Torreense
  Feirense 6:00 Trofense
  Nacional 7:30 Moreirense
19/03 Benfica B 7:00 Oliveirense
  CD Tondela 7:00 CD Mafra
  A. Viseu 8:45 SC Covilhã
  Penafiel 10:00 Vilafranquense
  FC Porto B 11:30 Leixões
  Farense 11:30 B SAD

1-Moreirense 56 24 17   5   2 49 22
2-Est. Amadora 43 24 10 13   1 37 23
3-Farense 42 24 12   6   6 36 27
4-Académico de Viseu 39 24 10   9   5 38 30
5-Vilafranquense 37 24 10   7   7 33 26
6-CD Tondela 32 24   6 14   4 26 21
7-Torreense 31 24   9   4 11 23 27
8-FC Porto B 31 24   8   7   9 30 29
9-Feirense 31 24   7 10   7 29 28
10-FC Penafiel 31 24   7 10   7 25 28
11-UD Oliveirense 30 24   7   9   8 33 35
12-Leixões 29 24   7   9   8 23 24
13-Nacional 28 24   7   7 10 28 29
14-Benfica B 27 24   7   6 11 38 42
15-CD Mafra 26 24   6   8 10 30 38
16-B SAD 23 24   6   5 13 31 44
17-SC Covilhã 21 24   5   6 13 20 37
18-Trofense 20 24   5   5 14 20 39

     PTS  J V  E  D GM GS

FINAL
Sporting  0-2  FC Porto 

OITAVOS-DE-FINAL
11/01 Länk Vilaverdense  1-4  B SAD
 Nacional  1-0  Rabo Peixe
 SC Braga  3-2  Vitória SC
 Académico de Viseu  2-0  Beira-Mar
 FC Porto  4-0  FC Arouca
12/01 Vitória FC  0-1  Casa Pia AC
QUARTOS-DE-FINAL
08/02  FC Famalicão  4-1  B SAD
 Académico de Viseu  0-1  FC Porto
09/02 Casa Pia AC  2-5  Nacional
 SC Braga  1-1 (5-4 G.P) Benfica
MEIAS-FINAIS 1ª mão 2ª mão
FC Porto-FC Famalicão 25/04  16:45 03/05  15:45
Nacional-SC Braga 03/05  15:45           ---

Marrocos junta-se à candidatura
ibérica para organizar Mundial 2030
Marrocos vai juntar-se à candidatura ibéri-

ca para a organização do Mundial 2030, 
anunciou nesta terça-feira o ministro do 

Desporto marroquino, Chakib Benmoussa.

«Marrocos decidiu, juntamente com Portugal e Espa-

nha, juntar-se à candidatura para organizar o Mundial 
de 2030. É uma candidatura sem precedentes na histó-
ria do futebol, que vai unir África e Europa, o norte e 
o sul do Mediterrâneo, e os mundos africano, árabe e 
euro-mediterrâneo», disse o governante que falava em 
nome do rei Mohammed VI.

Depois de os dois países ibéricos terem apresentado 
uma primeira candidatura com os estádios definidos, 
a Ucrânia juntou-se em outubro. 

Agora, apesar de haver rumores de que a Ucrânia 
pode deixar a candidatura devido ao escândalo de cor-
rupção que envolve o presidente da federação ucrania-
na, segundo apurou o Maisfutebol, a saída da Ucrânia 
não é um dado adquirido.

Não é novidade 
para vocês o 
meu amor pelas 

motas, este amor está 
desde dezembro do ano 
passado em estado de 
coma, ou seja as motas 
estão em hibernação.

Mas… há duas semanas 
fui namorar estas lindas 
máquinas de duas rodas, 
há também com três, 
mas não atiram em nada 
o meu entusiasmo, mes-
mo que sejam também… 
Bom engraçadas. 

Pois meus caros leito-
res, para alimentar este 
amor hibernado posso 
dizer que daqui duas se-
manas vou poder tirar a 
minha italiana do sono 
invernal, a italiana é a 
minha Vespa. 

Quanto ao "Salon de la 
Moto" que teve lugar no 
Palais des Congrès de 
Montreal foi muito inte-
ressante para quem gosta 

de motas, mas de vez em 
quando depois de apre-
ciar a asseadíssima má-
quina Harley ou BMW 
ou ainda as japonesas, 

inglesas ou italianas, o 
meu olhar dirigia-se ao 
preço. 

Um Harley Davidson 
2023 afixava 40 000$ e 
mais de pataquinhas ca-
nadianas, é dinheirinho, 
mas só compra quem 

Salon de la Moto de Montréal
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

pode e gosta, mas eu 
pessoalmente com todo 
o gosto que tenho por 

estas maravilhas de duas 
rodas não me leva a fa-
zer tal loucura, fico com 
a minha velha america-
na e com a ainda mais 

velhota italiana. Queria 
agradecer a Julia Cam-
pani directora do Salon 
e A Voz de Portugal que 
conjuntamente fizeram e 
colaboram para ter um 
passe para às médias.
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Óscares 2023: os principais destaques desta noite
Domingo 12 de março de 2023, 

iniciou, mais uma vez, os Ós-
cares. Aqui fica para recorda-

ção e conhecimento os vencedores da 
maior cerimónia do cinema interna-
cional. "Everything Everywhere All at 
Once" foi o principal destaque da noi-
te, arrecadando sete estatuetas. "Naatu 
Naatu" venceu a Melhor Canção Origi-
nal, assinalando um marco na história 
da Academia como primeira música 
de um filme indiano a ser distinguida.

Realizou-se, na madrugada desta se-
gunda-feira (13), a 95.ª edição dos Ósca-
res, a cerimónia de premiação cinema-
tográfica mais conceituada do mundo. 
A entrega dos prémios da Academia 
de Artes e Ciências Cinematográficas 
ocorreu em Los Angeles, no célebre 
Dolby Theatre.

O filme “Everything Everywhere All 
at Once” foi o grande vencedor da noi-
te, arrecadando sete dos 11 prémios em 
que havia sido nomeado: Melhor Filme, 
Melhor Realizador, Melhor Atriz, Me-
lhor Argumento Original, Melhor Edi-
ção, Melhor Atriz Secundária e Melhor 
Ator Secundário.

Nesta gala recheada de estrelas, a pro-
dução “All Quiet on the Western Front” 
também se destacou com quatro esta-
tuetas, nas categorias de Melhor Filme 
Internacional, Melhor Banda Sonora 
Original, Melhor Direção Artística e 
Melhor Fotografia.

Já “Ice Merchants”, a primeira produ-

ção portuguesa nomeada para os Ósca-
res, acabou por não vencer na categoria 
de Melhor Curta-Metragem de Anima-
ção – troféu esse que foi para a fita “O 
Rapaz, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo”. 
Ainda assim, o Presidente da Repúbli-
ca, através de um comunicado oficial, e 
o Ministro da Cultura, pela rede social 
Twitter, enalteceram a obra e o valor 
deste feito para o cinema nacional.

Num ano em que todos os artistas se 

estreavam como nomeados a Melhor 
Ator, foi Brendan Fraser quem rece-
beu a estatueta, Depois de vários anos 
afastado do grande ecrã, o ator retorna 
ao holofote pela performance em “The 
Whale”.

Durante a cerimónia, os temas can-
didatos à categoria de Melhor Canção 
foram exibidos pelos respetivos intér-
pretes. Apesar de Lady Gaga e Rihan-
na estarem entre o lote de nomeados, 

Melhor Filme: “Everything Everywhere All at Once”
Melhor Ator: Brendan Fraser, “The Whale”
Melhor Atriz: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere”
Melhor Ator Secundário:
 Ke Huy Quan – “Everything Everywhere”
Melhor Atriz Secundário: Jamie Lee Curtis, 
 “Everything Everywhere All at Once”
Melhor Realizador: Daniel Kwan e Daniel 
Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”
Melhor Canção Original: 
 “Naatu Naatu” de M.M. Keeravaani, 
 Kaala Bhairava, Rahul Sipligunj (RRR)
Melhor Banda Sonora Original: 
 “All Quiet on the Western Front”
Melhor Maquilhagem e Cabelo: “The Whale”
Melhores Figurinos:
 “Black Panther: Wakanda Forever”
Melhor Cinematografia: 
 “All Quiet on the Western Front”

Melhor Argumento Original:
 “Everything, Everywhere All at Once”
Melhor Argumento Adaptado: “Women Talking”
Melhor Som: “Top Gun: Maverick”
Melhor Edição: “Everything Everywhere All at Once”
Melhor Produção de Design: 
 “All Quiet on the Western Front”
Melhores Efeitos Visuais: 
 “Avatar: The Way of Water”
Melhor Filme Internacional: 
 “All Quiet on the Western Front”
Melhor Filme de Animação: 
 “Guillermo del Toro’s Pinocchio”
Melhor Documentário: “Navalny”
Melhor Curta-Metragem de Imagem Real: 
 “An Irish Goodbye”
Melhor Curta-Metragem Documental:
 “The Elephant Whisperers”
Melhor Curta-metragem de Animação:
 “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Lista completa dos grandes vencedores:

foram os artistas envolvidos no tema 
“Naatu Naatu”, do filme “RRR: Revolta, 
Rebelião, Revolução” que levaram o tí-
tulo para casa. Sobrepondo-se à concor-

rência, a canção deixou um marco na 
história da Academia – é a primeira vez 
que um tema presente num filme india-
no é distinguido.


