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Alegria, entusiasmo e explosão, 
eis a seleção de Roberto Mar-
tínez em todo o seu esplendor. 

Depois do primeiro ensaio em Alvala-
de, frente ao Liechtenstein, Portugal 
soltou-se este domingo e, com asas no-
vas, precisou apenas de vinte minutos 
de fulgor para marcar os mesmos qua-
tro golos que tinha marcado no pri-
meiro jogo. Depois acrescentou mais 
dois na segunda parte, já em modo de 
gestão, e ainda desperdiçou um penál-

A seleção Portuguesa com Novas Asas e muita CabeçaA seleção Portuguesa com Novas Asas e muita Cabeça
ti. Seis golos, mas apenas Cristiano Ro-
naldo e Rafel Leão marcaram com os 
pés. João Félix, Bernardo Silva e Otávio 
usaram todos a cabeça. Os emigrantes 
portugueses podem ir trabalhar com 
um sorriso largo este segunda-feira no 
Luxemburgo.

Roberto Martínez tinha anunciado que 
precisava de «jogadores frescos», face 
aos poucos dias de recuperação, depois 
do primeiro jogo, mas fez apenas três al-

Continuação na página 14

A Festa do Chicharro de Rabo de Peixe foi um successoA Festa do Chicharro de Rabo de Peixe foi um successo

A Vila de Rabo de 
Peixe, terra de pes-
cadores, que é o 

povo muito humilde e trabalhador. 
Muitos dos meus amigos são de Rabo 

de Peixe e sei que a nossa Francisca Reis 

é uma Rabopeixense e que sempre me 
ajudou de ano por ano dando um curso 
101 de quem é o povo de Rabo de Peixe 
e o que é ser açoriano, e devo agradecer 
a nossa Diretora para tudo o que ela fez 
e vai continuando a fazer para a nossa 
comunidade. E sei que esta festa é uma 
das mais importante e que ficará sempre 
no seu coração. Em 19 anos de carreira 

Continuação na página 4
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PENSAMENTO DA SEMANA

AMIGOS DA SEMANA JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental está de volta, no sábado, 22 de abril pelas 
19h30 a nossa festa tradicional, Baile da Pinha com bons pré-
mios para os concorentes, e música a cargo Paulo Nascimen-
to e o seu DJ vinde de Otava. A ementa será, sopa, salada, 
prato principal Arroz Terra e Mar, sobremesa e café. As emen-
tas são confecionados pelo Mestre Henrique Laranjo. O pre-
ço 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 Senhora de Fátima em Laval. A festa será super animada 
com Liliana Oliveira e Vasco Daniel, vindo de Portugal, 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. 

O ÓBITO EM QUEBEC

Quando um cidadão por-
tuguês, falece no Cana-
da, nomeadamente na 

Província de Québec, e tinha bem(ns) imóvel(is) 
situado(s) em Portugal e também dinheiros depo-
sitados em contas bancárias em Portugal, coloca-se 
a questão de saber se se aplica a lei portuguesa (a lei 
da nacionalidade), para regular 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. 

Quando o local do falecimento, tenha ocorrido na 
última residência habitual do de cujus, mais concre-
tamente na província de Québec no Canadá, urge 
enquadrar a natureza jurídica daquele país. E isto 
porque, sendo o Canadá um estado constituído por 
várias províncias, cada uma delas com legislação pró-
pria em termos sucessórios, por força do art.º 36.º do 
Regulamento Europeu, resulta que a lei aplicável a 
esta sucessão é a lei da província Québec no Cana-
dá, dado que o Canadá não tem normas internas de 
conflitos de leis.

Ora, o Estado do Canadá (para cuja lei das suces-
sões o Regulamento UE remete) engloba várias uni-
dades territoriais (Províncias e Territórios federados) 
que têm, cada uma delas, as suas próprias normas ju-
rídicas em matéria de sucessões.

Nesses casos a regra de determinação da unidade 
territorial relevante é estabelecida no próprio Regu-
lamento UE, nomeadamente no seu artigo 36º, de 
onde resulta que, uma vez que o ordenamento jurí-
dico Canadá é complexo e não dispõe de um sistema 
legislado de normas internas de conflito de leis que 

determinem a unidade territorial cujas normas são 
aplicáveis, a lei em princípio aplicável à sucessão do 
autor da sucessão é a residência habitual no momen-
to do óbito.

As regras de sucessão da Província do Québec cons-
tam do denominado “Chapitre CCQ-1991 Code Civil 
du Québec”, disponibilizada online na denominada 
“LegisQuébec” (o equivalente ao Diário da Repúbli-
ca Electrónico) por “l’Editeur Officiel du Québec”, e 
(consultável online no sítio Oficial da Província do 
Québec, Canadá, em: https://www.legisquebec.gouv.
qc.ca/fr/showdoc/cs/ccq-1991).

Por força dessas normas de conflitos, a sucessão 
imobiliária (successions portant sur des immeubles) 
será regida, em adopção do princípio lex loci rei si-
tae, pela lei interna do lugar em que se situam os bens 
e a sucessão mobiliária (successions portant sur des 
meubles) será regida pela lei interna do lugar da úl-
tima residência do autor da sucessão, nos termos do 
artigo 3098 do C.C.Q..

Assim, à sucessão por morte de um cidadão por-
tuguês, é aplicável a lei canadiana da Província do 
Québec (o Code Civil du Québec - C.C.Q.), no que 
toca à sucessão dos bens móveis da sua herança in-
dependentemente de onde se encontrem e à sucessão 
dos bens imóveis da sua herança situados naquela 
Província; e a lei portuguesa, por reenvio da lei ca-
nadiana, no que toca à sucessão dos bens imóveis da 
sua herança situados em Portugal.

Das regras de sucessão estabelecidas na lei canadia-
na, aplicável à sucessão de todos os bens móveis e dos 
imóveis da herança situados naquela Província cana-
diana do Québec, resulta que quando o autor da su-
cessão morre sem testamento ou qualquer outra dis-
posição de última vontade, por exemplo  no estado 
de divorciado e com filhos, são seus únicos herdeiros 
e são chamados à sucessão apenas os seus filhos, cujo 
resultado da aplicação da lei canadiana, para efeito 
de chamamento e habilitação à herança no caso con-
creto, é o mesmo que resultaria da aplicação da lei 
portuguesa.

CASAL DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A extravagância intelectual: até onde vai o limite?

Já há algum tempo em conversa 
com a minha filha que frequen-
ta o secundário aqui no Québec, 

referi-me aos autóctones da américa 
do norte como índios, ao qual fui ime-

diatamente repreendido por ela, explicando-me que 
esse termo é depreciativo e que devemos usar “autóc-
tones” em vez de “índios”. 

A situação chocou-me pois na conversa em causa 
nunca utilizei o termo em contexto depreciativo ou 
com intenção similar pelo que lhe expliquei isso acres-
centando o facto de que cresci com esse termo, ainda 
que reconhecendo que esse mesmo termo possa ser 
usado de forma depreciativa em determinados con-
textos. Apesar de eu ter crescido em época que ainda 
passava filmes de cowboys e índios, lembro-me de ver 
alguns documentários sobre as suas comunidades his-
tóricas e até sobre as poucas que ainda sobrevivem, 
nomeadamente na Amazónia. Admirava-me bastante 
a simplicidade das suas vidas e ao mesmo tempo a pre-
sença de sabedoria nos seus códigos de comportamen-

to e de vivência em contraste com a sua vida muito 
mais próxima da natureza do que nós, europeus, vive-
mos atualmente. Não sinto que veja esses ser humanos 
de forma diferente, na realidade são iguais a nós no 
fundamento ainda que vivendo circunstâncias alterna-
tivas. Chegados aqui, qual a linha de divisão em que 
começamos a censurar palavras e termos em função 
de um esforço de equidade? O que é equidade de tra-
tamento? Vamos começar a eliminar vocabulário cada 
vez que se gera uma moda de tratamento depreciativo?

Infelizmente a natureza humana tende a desvirtuar 
esforços que na sua origem até são bem intencionados 
mas que degeneram em falsas causas, em aberrações 
intelectuais extravagantes e incoerentes que são nos 
seus fundamentos e nas suas propostas práticas. Como 
exemplo temos a escritora Enyd Blyton, famosa pela 
série “Os Cinco” que muitas crianças e jovens leem de-
pois de décadas, incluindo eu próprio. Aparentemente 
há um esforço em reescrever – sim, leram bem, rees-
crever – estes livros, ou alguns deles, sobre a égide de 
eliminar vocabulário ou expressões que sejam ofensi-
vas a público sensível. Neste grupo de autores inclui-se 
outros conhecidos, como Ian Fleming conhecido por 
James Bond. Ou a estátua de David por Michelangelo, 

aqui em foto, cuja imagem foi excluída de uma escola 
por alegadamente ser considerada pornografia por al-
guns pais tendo levado à demissão da diretora da mes-
ma escola.

 “David”, Michelangelo
 Curiosamente, circulando pelos media sociais, em 

paralelo noto uma agressividade crescente, uma for-
ma de estar ofensiva quase tribal em que “ou és dos 
meus, ou estás contra mim”, desde a discussão de fu-
tilidades até aos assuntos mais sérios. É raro o assunto 
que se escreva online, difícil que seja esse assunto, em 
particular social, político ou económico, que não haja 
de imediato uma enchente de respostas ofensivas e ig-
norantes. A ignorância ainda se compreende, todos a 
temos em maior ou menor quantidade consoante os 
assuntos, mas a agressividade é por demais evidente 
e marca a verdadeira raiz do mal que aflige a Huma-
nidade atualmente. A nossa incapacidade de discutir 
um assunto sem perceber que estamos condenados a 
viver em harmonia, mantendo por conseguinte a ra-
zoabilidade; a incapacidade de aceitarmos a diferen-
ça de valores, de ideias e de posturas; a incapacidade 
de, face a essas diferenças, de termos um juízo claro 
e justo das situações sem procurarmos vinganças ou 
vantagens ilegítimas; a incapacidade de vermos e pior, 
de aceitarmos a realidade, procurando através da re-
petição de erros, da revolta e da destruição resolver os 
problemas, mostra uma profunda doença instalada no 
espírito humano que tarda a ser expurgada, qual can-
cro que mina o nosso progresso e felicidade. Enquanto 
nos distraímos com verdadeiras extravagâncias inte-
lectuais e comportamentais, julgamentos desproposi-
tados, restrições, obrigações, eliminações, tentativas 
de reescrever a História ou partes desta, entre outras 
ações malsãs, a verdadeira doença, o verdadeiro can-
cro na Humanidade prolifera: a ignorância, o orgulho 
e ambição desmedidos, a violência e o desrespeito pe-
los outros seres humanos.
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jornalística não é corrente de eu estar 
presente nesta festa, mas é importante 
de notar que cada vez que eu vou a esta 
festa, come-se bem e o DJ Jeff Gouveia 
faz um espetáculo inesquecível a cada 
festa de Rabo de Peixe e isto é de louvar 

todas as direções que vieram pisar o pé 
nestas festas.

Há muitos detalhes que não se vê ou 

A Festa do Chicharro de
Rabo de Peixe foi um successo
Continuação da 1ª página não estamos atentos nestes detalhes tal 

como a lanterna e o número da mesa 
que está na forma de um peixe.

Através da sala todas as mesas estão de 
branco e azul para marcar um pouco as 
lindas cores do mar e dos lindos barcos  
de Rabo de Peixe.

O bar foi servido bem rápido e sempre 
eficaz, mas deveria ter mais bebidas, e 
mais variações. No meio da festa todos 
os presentes queriam beber um pou-
quinho mais mas faltava um pouco de 
tudo,...

É importante de notar que a equipa da 
cozinha fez um trabalho sensacional e 
rápido tal com o serviço a mesa, e que 
tudo foi muito bom, mesmo a sobreme-
sa foi uma delícia. 

É importante de salientar que o presi-
dente da Associação Saudades da Terra 
QuebeQuente e da comissão do Senhor 
Santo Cristo, Roberto Carvalho esteve 

presente nesta festa, acho que é a pri-
meira vez que ele esteve presente nesta 
festa aproveitando a philosofia desta lin-
da comunidade, junto vamos ser mais 
fortes.

Quero dar os parabéns a esta linda 
organização que continuem a impres-
sionar todos com qualidade e boa dis-
posição. Sempre fico contente com a 
presidente mais jovem da comunidade 
e que está sempre muita ativa durante 
a festa como todos podem ver. Viva os 
Rabopeixenses e a vila de Rabo de Peixe.



JORNAL A VOZ DE PORTUGAL | 30 DE MARÇO DE 2023  | 5 COMUNIDADE

Nova Direção do Oriental

Depois de bastantes 
dificuldades de ar-
ranjar um mestre 

de cozinha, uma estrela caiu do céu e 
encontramos a paz e dormindo bem 
no travesseiro para dar as nossas fes-
tinhas. 

Henrique Laranjo é o novo Chefe de 
cozinha com os seus ajudantes fez um 
jantar que estava ótimo no ver de todos. 
Foi uma noite maravilhosa com boa co-

mida (Sopa de legumes a Portuguesa, 
Salada mista, lombo de porco assado 
com batatas e legumes, torta de laranja). 

O DJ Machado com a sua seleção de 
música fez uma boa animação e ao mes-
mo tempo a prata da casa Fátima Mi-

TELMO BARBOSA

guel fizeram uma boa dupla. 
O Senhor Presidente apresentando a 

nova direção, agradecendo o carinho 

que deram a estes bravos que não têm 
mãos a medir a passar todos os obstá-
culos. 

“No final da noite o Senhor Presi-
dente agradeceu as pessoas presentes e 
apresentou a nova direção e a todas as 
pessoas que colaboraram na festa (UM 
GESTO BONITO). Eu como novo 
membro da equipa tive direito a uma 
apresentação especial com muitos lou-
vores e elogios eu agradeço a confiança e 
as palavras dirigidas a mim”, disse Hen-
rique Laranjo. A Voz de Portugal felicita 
o Clube Oriental pela sua dedicação a 
nossa cultura e lembra que no dia 22 de 
abril será o Baile da Pinha e a animação 
estará a cargo de PAULO NASCIMEN-
TO vindo de Ottawa, não demorem pela 
reservação pois os lugares são limitados 
parabéns ao Clube Oriental que dá sem-
pre o seu melhor.
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Juntos Vamos Ser Mais Fortes
SYLVIO MARTINS

A semana passada escrevi um arti-
go sobre a apresentação do Fes-
tival Portugal Internacional de 

Montreal. Explicando um pouco o meu 
ponto de vista sobre a apresentação e sobre os artis-
tas que vão estar presente neste festival. Há 10 anos os 
dois eventos juntaram-se para festejar junto, e o mor-
domo e o festival decidiram refazer isso para realçar 
as nossas culturas.

"A FORÇA DA UNIÃO"
Sim,... uma pessoa disse-me esta semana que a mensa-

gem mais importante não foi bem comunicado.
Sim,... foi um reparo que escapou-me e esqueci de 

mencionar. Porque eu sempre disse que o Festival so-
zinho não faz mexer a comunidade, mas com o Divi-
no Espírito Santo da Santa Cruz, ela vai mexer todos 

porque a visão dos Mordomos, sim... Arthur Sousa e 
Fátima Raposo, querem mostrar e apresentar o progra-
ma fora do comum. Fui informado que os dois grupos 
estão a trabalhar muito forte para que estas celebrações 
vão ficar registadas pela história da nossa comunidade, 
e todos os eventos fora das celebrações do Espírito San-

to, está a cargo do Festival Portugal.
No dia 29 de abril haverá um evento que é uma tra-

dição, desde a primeira edição. A festa da inauguração 
oficial da "10ª edição" do Festival Portugal tem várias 
homenagens importantes, e será acompanhado pelo ar-
tista de grande renome Júlio Lourenço.

"JUNTOS VAMOS SER MAIS FORTES"
Sim,... é verdade que sozinho não podemos ir muito 

longe. Bons amigos, boa comissão, pessoas que quer 
ajudar o Espírito Santo e os Mordomos é sempre bem-
-vindo. E deveriamos todos ajudar uns aos outros, e é 
assim que vamos ir longe nesta comunidade. É impor-
tante de notar que o mordomo que seja rico ou pobre, a 
comunidade deveria continuar a ajudar e apoiar o Divi-
no Espírito Santo, ser Mordomo é uma grande honra e 

que todos devem compreender isso. O mais importante 
é que tudo vai se organizar com tempo e pouco a pou-
co vamos chegar ao grande dia e vamos todos festejar 
juntos com os Mordomos do Império de Pentecostes da 
igreja da Santa Cruz em Montreal, um dos mais lindos 
da comunidade e ao mesmo tempo um dos mais com-
plicado a organizar.
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Caixa Portuguesa

Curioso em visitar os 
novos escritórios da

Caixa Desjardins Portuguesa? 
Junte-se a nós nas nossas portas 

abertas na quarta-feira, 
5 de Abril, das 9h 30 às 17h 30!

4244 boul. Saint-Laurent,

 Montreal

Caixa Portuguesa

Curioso em visitar os 
novos escritórios da

Caixa Desjardins Portuguesa? 
Junte-se a nós nas nossas portas 

abertas na quarta-feira, 
5 de Abril, das 9h 30 às 17h 30!

4244 boul. Saint-Laurent,

 Montreal

CONVITE



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 30 MARS, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 30TH OF MARCH OF 2023

CARNEIRO: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que o 
seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente. Saúde: O seu 
descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma 

dieta. Dinheiro: É importante que faça uma análise de modo a determinar que 
rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria. 
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Corte com o passado. Alimentar paixões 
antigas só vai fazer com que se sinta nostálgico e deprimido. Saúde: 
Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção no seu trabalho, pois 
é possível que alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto 

tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu 
relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita que 
comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem a sua 

relação. Saúde: Tendência para problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja 
consciente das suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus objetivos. 
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará com 
que se sinta muito querido e desejado pelos seus. Saúde: Seja mais 
consciencioso e não coma em demasia pois, para além de engordar, 

pode correr o risco de sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares. 
Dinheiro: Poderá andar mais nervoso do que o habitual, o que fará com que 
tenha dificuldade em cumprir os seus compromissos. Com o tempo poderá ver 
a sua situação melhorar. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. 
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, mas evite 
ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre a sua 
atenção e energia na cura de um problema de saúde. Dinheiro: O 

laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com que tenha de fazer 
uma escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. Aproveite 
para passear e fazer programas diferentes e divertidos.
Saúde: Está com maior propensão para ter dores musculares. 
Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-

las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Terá mais energia. 
Aproveite para se dedicar mais a uma modalidade desportiva. 
Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelos seus 

superiores hierárquicos, que o saberão recompensar da melhor forma. 
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado. 
Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá 
sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus familiares, mas 

pense mais no seu bem-estar. Dinheiro: Está favorecido, contudo não coloque 
em risco a sua estabilidade financeira.
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo querido. Evite que um 
pequeno desentendimento ponha em risco uma amizade de longa 
data. Saúde: Deve tomar as devidas precauções para aliviar os 

sintomas de uma alergia.  Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a 
vida ao falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha 
sido atribuída a si.Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos da sua 
cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas são iguais e 
que deve aceitar a pessoa amada tal como ela é. Saúde: Evite fazer 

refeições pesadas pois terá tendência para problemas digestivos. Dinheiro: 
Período favorável para iniciar um curso. Vá em frente, aposte em si mesmo. 
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. 
Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa discussão 
por um assunto trivial. Saúde: Tendência para a nostalgia, combata-a 
tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade 

em fazer-se ouvir numa importante reunião de trabalho. Não desista perante as 
dificuldades. Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Um amigo pode precisar da sua ajuda. Esteja 
disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Poderá notar algum 
cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período muito favorável no setor 

financeiro. Invista em si, não desperdice as oportunidades. 
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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Uma tradição que emociona

A prática religiosa com 
maior devoção durante a 
quaresma é a Via-sacra, 

que consiste em percorrer o caminho que Jesus 
fez, carregando a Cruz, desde o Pretório de Pôn-
cio Pilatos, até ao Monte Calvário, meditando 
simultaneamente na Paixão de Cristo. Tal exer-
cício terá tido origem no facto da Mãe de Jesus 
ter percorrido inúmeras vezes a mesma via, tal 
foi a intensa dor sentida, que lhe ficou impreg-
nada no coração, ao acompanhar o Seu filho até 
à sua crucifixão, prática esta que foi aprofundada 
na época das Cruzadas, como que a reproduzir a 
peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em 
Jerusalém.

Esta meditação chegou ao Ocidente, em que os 
cristãos percorrem mentalmente os passos ou eta-
pas dessa caminhada e foi sendo definido paulati-
namente, chegando à forma atual, de catorze esta-
ções, no século XVI. O exercício da via-sacra tem 
sido muito recomendado, pois proporciona uma 
frutuosa meditação da paixão e morte de Jesus 
Cristo.

Aqui nos Açores, a partir do século XVI esse per-
curso da via dolorosa é feito durante uma semana 
por ranchos de romeiros que percorrem as estradas 
de S. Miguel, andando sempre com o mar à sua es-
querda, parando e entrando em todas as igrejas e 
capelas da ilha ou como se diz nas romarias, visi-
tando as casas de Nossa Senhora e rezando as toa-
das dolentes de avê-Marias infindáveis.

Esta prática religiosa que então se consolidou nes-
ta ilha, assume uma dimensão comunitária inusita-
da e abrange centenas de pessoas, e crê-se que este 
ano sejam cerca de 2 000 homens, num movimento 
à volta do qual muitas famílias católicas se unem 
em várias freguesias para disponibilizar meios de 

acolhimento e pernoita, bem como prover à sua ali-
mentação. 

De acordo com alguns historiadores, a origem 
deste ritual está intimamente ligada às catástrofes 
sísmico-vulcânicas que assolaram a ilha no séc. 
XVI, em particular o terramoto de 22 de outubro 
de 1522, pelo que estamos a celebrar os 500 anos 
que os nossos antepassados iniciaram as romarias, 
agradecendo as graças recebidas durante estes anos 
ou pedindo a intercessão divina para algumas si-
tuações complicadas da vida.

Estes romeiros percorrem quilómetros e quilóme-
tros a pé durante uma semana, entoando cânticos e 
rezando em voz alta de forma destemida, contra o 
vento, a chuva ou o frio, numa caminhada sofrida, 
mas cheia de calor humano, partilha e grande gene-
rosidade e de manifesto espírito fraternal. 

Há até quem afirme que tal prática religiosa pro-
vém da iniciativa de um frei dominicano que resi-
dia em Vila Franca que após o terrível terramoto 
apelou aos poucos sobreviventes que se realizasse 
uma procissão em memória das vítimas, cami-
nhando até uma ermida que foi lá erguida, evocan-
do Nossa Senhora do Rosário, assegurando-se que 
todo este movimento laical começara desde então.

Estas romarias assumem particularidades ances-
trais e intrinsecamente possuem uma mística difícil 
de explicar ao ponto de quem vai um ano, querer ir 
sempre mais e mais. Conheço até quem não possa, 
por circunstâncias várias ir num ano e fica pesaro-
so por ficar atrás, mas faz a romaria em espírito, 
pois sabe em qualquer hora do dia por onde anda o 
seu rancho e vai muitas vezes ao seu encontro.

Durante 1 semana estes homens carregam consigo 
apenas um saco com o essencial e vão pernoitando 
em casas de famílias que os acolhem, em salões de 
igrejas e instituições que se oferecem para receber 
os Romeiros. Nos anos de pandemia, os romeiros 
sentiram uma grande mágoa, o vazio, a tristeza, a 
desolação e o desalento por não saírem, mas pelos 
vistos o Movimento dos Romeiros de S. Miguel está 
mais vivo, apesar dos ranchos serem nesta retoma 
muito mais pequenos, mas sempre com o mesmo 
espírito.

Independentemente da condição social ou aca-
démica, na semana da romaria são todos iguais e 
não há engenheiro ou doutor, porque se esvaiam 
todas as diferenças culturais, e todos se tratam por 
irmãos. Nos últimos anos, as mulheres voltaram a 
associar-se às romarias dos homens, contudo quase 
a totalidade das femininas têm uma duração infe-
rior a 24 horas, e apenas levam como indumentária 
um lenço e um terço.

A Quaresma voltou ao que era antes da pandemia 
e lá tive de me levantar bem cedo para ir levar os 
irmãos até junto da Igreja, para repartirem em di-
reção ao nascente, sempre com o mesmo espírito 
de penitência e oração, que vai ecoando pela luxu-
riante vegetação da nossa olha ou por vales tene-
brosos, sem temer nenhum mal porque a Senhora 
acompanha cada um.

8



JORNAL A VOZ DE PORTUGAL | 30 DE MARÇO DE 2023  | 9 PUBLICIDADE



10 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 30 MARS, 2023 | THE VOICE OF PORTUGAL, 30TH OF MARCH OF 2023

Divulgação da lista dos nomeados na 11ª Edição
do International Portuguese Music Awards
A XI Edição 2023 dos International Portu-

guese Music Awards (IPMA) conheceu no 
passado domingo os artistas e grupos luso-

descendentes nomeados que concorrem nas dife-
rentes categorias e géneros musicais, apresentados 
pela TAP Portugal. 

O evento transmitido internacionalmente está 
agendado para sábado, 20 de maio, no Providence 
Performing Arts Center. 

A atriz principal do NCIS Los Angeles, Daniela 
Ruah, e o apresentador do talk show “De Cá Pra Lá”, 
da RTP- -Açores, Ricardo Farias, vão formar nova-
mente equipa para conduzir uma cerimónia repleta 
de estrelas. 

O alinhamento dos artistas inclui José Cid, Pedro 
Abrunhosa, Plutónio, Toy, Ruby Anderson, Eratoxi-
ca, e os mentores do The Voice Portugal Mariza Liz 
e Diogo Piçarra.  Os bilhetes estão disponíveis em 
IPMAawards.com ou através do contacto telefónico 
com a bilheteira do PPAC, 401-421-2787. 

Os nomeados deste ano são de nove países diferen-
tes. 

VIDEOCLIPE MUSICAL DO ANO
“Come Ride With Me” - The Redbeds, Realizador: 

Bruno Soares (PT)
“Sweet Amsterdam” - The Black Mamba, Realiza-

dor: Arlindo Camacho (Portugal)
“Desabafo” - Gama, Realizador: Victor Passos (PT)
“Gato Preto” - Diogo Pinto, Realizador: Ricardo 

Bernardino (PT) 

INSTRUMENTAL
“Saudades Tuas” - Nebuchadnezzar Group (PT) 
“Faz de Mim” - GizmoMusix (Canada)
“Tico Tico no Fubá” - Jâca (USA)
“Door 17” - Hélder Bruno (PT)

WORLD MUSIC
“Xpia B’oia” - Elly Paris (USA) 
“Xandinha” - Cremilda Medina (Cabo Verde) 
“Island” - Hélder Bruno (PT) 
“Imagina” - Hilar (Cabo Verde) 

TRADICIONAL 
“Dentro de Mim” - Equinócio (PT) 
“Torna a Virar” - Joey Medeiros (USA) 
“Pandeiro” - Arrefole (Portugal) 
“Encontro de Amigos (ft. S. Sobral)” - Diogo Picão (PT)

FADO
“Não Sei, Meu Amor Não Sei” - Mário Lundum (PT)
“Lá Vai Ela” - Marcelo (PT)
“Rosa Secreta” - Filipa Biscaia (PT)
“Como Uma Flor” - César Matoso (PT)

DANÇA/RAP/HIP-HOP 
“A Kind of Love (ft. Natalie Oliveri)” - SirAiva (PT)
“Clandestinos” - TOM GVNG (FR)
“Silêncio” - Denise (PT)
“Burn (ft. Sabrina Alves)” - BEKA (África Do Sul)

ROCK
“Meio Amor” - seBENTA (PT)
“Ruined Myself ” - BAND, Inc. (USA)
“Give Me Life” - VAXXO (Canada)
“Eternity” - Nuno & the End (Alemanha)

POP
“Sweet Amsterdam” - The Black Mamba (PT)
“A Real Man Can” - Lyia Meta (Malásia)
“Never Give You Up” - Marcy Brown (Holanda)

“Rose Water” - Alyssa Raine (USA)
“Mais ou Menos Isto” - Rita Rocha (PT)
“Too Much Too Soon” - Cindë (Canada)
MÚSICA POPULAR
“Esta Festa é de Quem” - Catraia (PT)
“Chocolate e Menta” - Tomás (PT)
“Bilu Bilu” - Safira (Portugal)
“Beija-flor” - Joey Medeiros (USA)

CANÇÃO DO ANO
“Encontro de Amigos (ft. S. Sobral)” - Diogo Picão 

(PT)
“O Sol Brilha” – Richfellaz (Portugal)
“Ruined Myself ” by BAND, Inc. (USA)
“O Biltre (ft. Paulo de Carvalho)” - Carlos Leitão (PT)

NOVO TALENTO
Keiyana Marie Trinidad (USA)
RAFAELLA (Portugal)

O alcance global dos IPMA continua a expandir-
-se graças a uma nova parceria com a empresa de 
aviação nacional de Portugal, a TAP Air Portugal. 
“A TAP Air Portugal orgulha-se de ser o principal 
patrocinador dos International Portuguese Music 
Awards 2023”, disse Brannon Winn, vice-presidente 
para a América do Norte e América Central da TAP. 
“Esta parceria decorre de uma união natural, já que 
este evento promove a música e cultura portuguesa 
num palco global, tal como a TAP faz ao levar Por-
tugal para o mundo e o mundo para Portugal”.

COMUNIDADE
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A Duplicidade Ocidental

À medida que se desenrola 
a grande batalha da Ucrâ-
nia, vai-se percebendo a 

verdadeira realidade que se posi-
ciona por detrás da atitude da Federação Russa 
no presente conflito. A cada dia surgem-nos novas 
manifestações da conhecidíssima duplicidade oci-
dental, e em domínios os mais diversos. O mais 
recente é o que agora está em curso de propaganda 
na nossa grande comunicação social: a colocação 
de armas nucleares táticas da Federação Russa 
em solo da Bielorrússia. Trata-se, porém, de mais 
uma manifestação da tal duplicidade ocidental, 
tão ligada ao grande cinismo com que, desde há 
décadas, se posiciona no mundo. Vejamos, então, 
algumas destas manifestações da duplicidade oci-
dental.

01 – Porventura o primeiro caso deste tipo de 
marca política do Ocidente, terá sido a imposição 
da censura aos sítios da Russia Today e da Sputnik. 
A explicação é uma objetiva demonstração de como 
a democracia, o Estado de Direito e a consciência 
democrática podem mesmo não representar nada 
do que parece estar explícitado em cada uma destas 
expressões. E há, até, um dado muito interessante 
nesta decisão censória: quase não se sentiram rea-
ções dignas de registo, o que ficou a dever-se ao fac-
to dos referidos sítios serem frequentados por mui 
pouca gente, em geral culta e interessada no tema 
das relações internacionais. A verdade é que a cen-
sura surgiu, e num autêntico ápice.

02 – Um segundo caso foi o da presença em solo 
ucraniano de 16 – ou 18? – laboratórios de Virolo-
gia, sob controlo norte-americano, onde se traba-
lhava na produção de vírus, mais tarde a serem ino-
culados em pombos-correio, depois lançados para o 
território da Federação Russa. 

Aqui, naturalmente, iriam defecar, assim disse-
minando, pelos solos, águas e animais, a sua carga 
maléfica, que, um dia, faria surgir novas epidemias, 
conseguindo-se, deste modo, enfraquecer a popu-
lação russa e a defesa do seu território, e tudo isto 
devendo ser olhado, por cada um de nós, à luz de 
uma hipótese pessimista. Um tema de que se falou, 
com pânico norte-americano, no dia de início da 
intervenção russa, mas que desapareceu da grande 
comunicação social até ao dia de hoje.

03 – Um terceiro caso foi o da central nuclear ocu-
pada por tropas da Federação Russa. Uma estru-
tura que foi sendo atacada por sucessivas vezes, e 
sobre cujas origens o líder da Agência Internacional 
de Energia Atómica garantiu estudar a origem dos 
disparos, divulgando-a, mas cujo relatório nunca se 
lhes referiu. Nem o relatório, nem aquele dirigente. 
E até hoje! Portanto, ficámos a saber que eram as 
tropas ucranianas que efetuavam os ataques, sem-
pre com a garantia de que a grande comunicação 
social nada faria para mostrar a realidade.

04 – Um quarto caso foi o dos gasodutos do Bál-
tico. E hoje, depois das mil e uma peripécias que 
nos foi dado ver, já não se duvida de que esteve por 
detrás do atentado a mão oculta ocidental, fossem 
os executores materiais os que fossem. Da grande 
comunicação social ocidental, o costume: nada. Ou 
antes, lá teve a coragem de dizer a verdade o presti-
giado Seymour Hersh.

sabe, porque a realidade pode levar-nos a um novo 
filme de... Bond, James Bond.

O que todos estes casos – e são muitos mais – mos-
tram é que a política ocidental se pauta por um re-
gime permanente de duplicidade: os atos políticos 
valem, ou não valem, em função das conveniências 
ocidentais, ou seja, ditadas nos termos da grande 
estratégia dos Estados Unidos. No meio de tudo 
isto, as Nações Unidas vão andando por aí, com o 
mundo a prosseguir de mal para pior, que foi o que, 
no fundo, até de um modo claro, nos confirmou há 
dias António Guterres. E, usando de toda a sinceri-
dade, é caso para que nos interroguemos: seria de 
esperar outra coisa? 

Claro que não!

05 – Por fim, o quinto caso: o da colocação em ter-
ritório da Bielorrússia de armas nucleares táticas da 
Federação Russa. Num ápice, surgiram as puritanas 
vozes ocidentais, gritando em uníssono, qual coro 
dirigido pelo maestro norte-americano: sacrilégio! 
Aí está a prova: Putin é um malandro!! Mais difícil 
ainda: um malandrão!!! Supremo: Putin é o Mefis-
tófeles, mas o verdadeiro, o legítimo, não apenas o 
imaginado por Arrigo Boito!!!!

Neste caso, contudo, o cinismo ultrapassa o que 
Einstein, Pauli ou Gödel alguma vez poderiam ima-
ginar, porque o que o Presidente Vladimir Putin fez 
agora, a pedido do seu colega bielorrusso é o que os 
Estados Unidos também já fizeram na Turquia, Itá-
lia, Alemanha, Países Baixos e Bélgica. Até onde se 

HÉLIO BERNARDO LOPES

CRÓNICA
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Agências de viagens

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO MÉTRO SAUVÉ
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Tel.: 514.842.2443
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Renovações

Pavimentadoras
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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. A UE avalia venda de carros de com-
bustível sintético para sossegar este país. Plural (abrev.). 
2. Navegação à volta de um mar ou das costas marítimas 
de um país. Laguna. 3. Maneiras sociais. Que me perten-
ce. 4. Suspiro. Que diz respeito à bílis. 5. Memória de com-
putador (de acesso aleatório). Diz que venda da TAP não 
será definida “pelo encaixe financeiro”. 6. Transpirou. Se-
guir até. 7. Restabelece. Para barlavento (Náut.). 8. Euro 
(abrev.). Desguarnecido. Adorar. 9. Avisou que é preciso 
gastar mais em defesa porque “o mundo está mais perigo-
so”. 10. Símbolo de miliampere. «De» + «ele». 11. Verbal. 
Penoso (fig.).
VERTICAIS: 1. Tornar apto. Precisamente. 2. Doce tradi-
cional de Amarante. Joeirar. 3. Época. Punhada. 4. Len-
da. Orçamento do Estado. Colesterol considerado mau. 5. 
Haste horizontal da charrua. Luva de ferro da armadura 
antiga. 6. Países Baixos (Internet). Bário (s. q.). Rio que 
nasce em Espanha, entrando em Portugal pelo concelho 
de Vinhais. 7. Breve exposição doutrinária feita pelo sa-
cerdote por ocasião da Missa. Também não. 8. Segurar-
-se com as gavinhas. Prefixo (afastamento). 9. “(...) árvore 
nem o sol a cresta”. Guarnecer de ameias. 10. Som que 
substitui um palavrão. Partir. 11. Lavoura. Jornal oficioso 
de um partido.

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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 António Pedro Costa
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 Hélio Bernardo Lopes
 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

Imobiliário

Antiga agência de viagem
VIAGEM COMFORT
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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

Bacalhau com broa e amêndoa (2 pessoas)

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

INGREDIENTES: 
2 lombos de bacalhau; Azeite; 4 den-
tes de alho; 1 cebola; Pimenta; Sal; 
Miolo de 1/2 broa; Amêndoa lamina-
da; Batata pequena; Sal.
MODO DE PREPARO: 
1-Coza o bacalhau temperado com 
sal e reserve. 2-Coza as batatas 
com pele temperadas com sal e re-
serve. 3-Corte a cebola em meias 
luas e forre o fundo de um pirex, co-
locando as postas de bacalhau por 
cima. Quando as batatas estiverem 
mornas, tire a pele e adicione ao 
pirex. 4-Numa frigideira, salteie em 
azeite o miolo de broa esfarelado, 
com as amêndoas e os dentes de 
alho picadinhos. Depois cubra o ba-
calhau e as batatas com este prepa-
rado. Adicione mais azeite, se achar 
necessário. 5-Leve ao forno a 190ºC 
para alourar. 

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

†

Costureira / criadora de amostras, 3 
dias por semana ou a tempo inteiro. 

Pequena oficina deconfecção de togas 
para advogados e juízes. Perto do métro 

Rosemont. Remuneração à hora ou à peça, 
segundo os anos de experiência. 
Bilinguismo seria uma mais valia.

Erika Eriksson : 514-436-5156 
erikaeriksson@icloud.com

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

Procuro senhora, para trabalhar num escritório 
casa, a tempo parcial, e que fale inglês.

Hile: 514-553-6082

Precisa de pessoas para trabalhar para empresa 
de telhados de casas. Com ou sem cartões CCQ. 

(possibilidade de obter cartões CCQ após 2 meses.) 
com ou sem experiência. Precisa só a vontade de 

trabalhar $35 por hora. 
Ligue já 514 376-0862

Empresa de paisagismo procura mão de obra 
e mão de obra especializada em colocação de 
pedras, trabalho com pedra natural, cimenta-
ção, plantação, etc. , todas as tarefas que se 

aplicam a este comércio.
Salário baseado na experiência
Chamar Robert: 514-591-8310

ou enviar e-mail
info@paysagisterobertcaucci.com

PRECISA-SE DE HOMEN
PARA TRBALHAR

DENTRO E FORA DA FABRICA.
POR FAVOR TELEFONA

PARA (514)362-1300 

MARIA ARTEMISA
SILVESTRE CORDEIRO

1934 – 2023

Faleceu em Laval no dia 25 
de março de 2023, a senhora 
Maria Artemisa Silvestre 
Cordeiro com 89 anos. Natural 
de Arrifes, São Miguel. Açores. 
Esposa do já falecido Sr. Álvaro 
Inácio Cordeiro. Deixa na dor 
seus filhos Pedro (Lucienne 
Correia), Nuno (Natasha 
Joyal), seus netos Jason 
(Kristina), Olivia, Eric (Sarah) 
e Jeremy. Seus bisnetos Ryan, 
Alyssa e Romi. Cunhados/
as sobrinhos/as assim como 
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres:
LES ESPACES MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, Montreal, Qc
www.memoria.ca | 514-277-7778
O velório terá lugar quinta-feira 30 de março de 2023 
das 10h às 12h. Seguindo-se o serviço funebre às 
12h30 na igreja Santa Cruz. Será sepultada em crip-
ta no Mausoleu Ste-Claire no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa 
do 7º dia que se realiza no dia 31 de março de 2023 
às 18h30 na igreja Santa Cruz. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignareem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se ilhes associam na dor. Bem Haja.

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

EMPREGOS

Precisa-se
de um 

cozinheiro
para um

restaurante
na zona 

portuguesa
horário de

6ª até 2ª-feira
das 17h até 23h.

Muito bom
salário

Falar com
Fernando
514-892-6626
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 69 28 22 3 3
2-Man. City 61 27 19 4 4
3-Man. United 50 26 15 5 6
4-Tottenham 49 28 15 4 9
5-Newcastle 47 26 12 11 3
6-Liverpool 42 26 12 6 8
7-B&H Albion 42 25 12 6 7
8-Brentford 42 27 10 12 5
9-Fulham 39 27 11 6 10
10-Chelsea 38 27 10 8 9
11-Aston Villa 38 27 11 5 11
12-Crystal Palace 27 28 6 9 13
13-Wolverhampton 27 28 7 6 15
14-Leeds United 26 27 6 8 13
15-Everton 26 28 6 8 14
16-N. Forest 26 27 6 8 13
17-Leicester City 25 27 7 4 16
18-West Ham 24 26 6 6 14
19-Bournemouth 24 27 6 6 15
20-Southampton 23 28 6 5 17

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 71 27 23 2 2
2-Lazio 52 27 15 7 5
3-Internazionale 50 27 16 2 9
4-Milan 48 27 14 6 7
5-Roma 47 27 14 5 8
6-Atalanta 45 27 13 6 8
7-Juventus* 41 27 17 5 5
8-Udinese 38 27 9 11 7
9-Bologna 37 27 10 7 10
10-Torino 37 27 10 7 10
11-Fiorentina 37 27 10 7 10
12-Sassuolo 36 27 10 6 11
13-Monza 34 27 9 7 11
14-Empoli 28 27 6 10 11
15-Lecce 27 27 6 9 12
16-Salernitana 27 27 6 9 12
17-Spezia 24 27 5 9 13
18-Hellas Verona 19 27 4 7 16
19-Sampdoria 15 27 3 6 18
20-Cremonese 13 27 1 10 16

 P J V E D
1-Paris SG 66 28 21 3 4
2-Marseille 59 28 18 5 5
3-Lens 57 28 16 9 3
4-Monaco 54 28 16 6 6
5-Rennes 50 28 15 5 8
6-Lille 49 28 14 7 7
7-Nice 44 28 11 11 6
8-Lorient 44 28 12 8 8
9-Stade de Reims 43 28 10 13 5
10-Lyon 41 28 11 8 9
11-Montpellier 36 28 11 3 14
12-Toulouse 35 28 10 5 13
13-Clermont 34 28 9 7 12
14-Nantes 30 28 6 12 10
15-Strasbourg 26 28 5 11 12
16-Brest 24 28 5 9 14
17-Auxerre 23 28 5 8 15
18-Troyes 21 28 4 9 15
19-AC Ajaccio 21 28 6 3 19
20-Angers 10 28 2 4 22

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E  D
1-B. Dortmund 53 25 17 2 6
2-B. München 52 25 15 7 3
3-Union Berlin 48 25 14 6 5
4-SC Freiburg 46 25 13 7 5
5-RB Leipzig 45 25 13 6 6
6-E. Frankfurt 40 25 11 7 7
7-Wolfsburg 38 25 10 8 7
8-B. Leverkusen 37 25 11 4 10
9-Mainz 37 25 10 7 8
10-B. M´gladbach 31 25 8 7 10
11-W. Bremen 31 25 9 4 12
12-FC Augsburg 28 25 8 4 13
13-FC Köln 27 25 6 9 10
14-VfL Bochum 25 25 8 1 16
15-Hoffenheim 22 25 6 4 15
16-Hertha BSC 21 25 5 6 14
17-Schalke 04 21 25 4 9 12
18-Stuttgart 20 25 4 8 13

Bundesliga 
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 68 26 22 2 2
2-Real Madrid 56 26 17 5 4
3-Atlético Madrid 51 26 15 6 5
4-Real Sociedad 48 26 14 6 6
5-Real Betis 45 26 13 6 7
6-Villarreal 41 26 12 5 9
7-Athletic 36 26 10 6 10
8-Rayo Vallecano 36 26 9 9 8
9-Osasuna 34 26 9 7 10
10-Celta de Vigo 34 26 9 7 10
11-Mallorca 32 26 9 5 12
12-Girona 31 26 8 7 11
13-Getafe 29 26 7 8 11
14-Sevilla 28 26 7 7 12
15-Cádiz 28 26 6 10 10
16-Valladolid 28 26 8 4 14
17-Espanyol 27 26 6 9 11
18-Valencia 26 26 7 5 14
19-Almería 26 26 7 5 14
20-Elche 13 26 2 7 17

Espanha
Liga Santander

GRUPO A J GM GS P
1-Escócia 2   5   0 6
2-Espanha 2   3   2 3
3-Noruega 2   1   4 1
4-Geórgia 1   1   1 1
5-Chipre 1   0   3 0

GRUPO B J GM GS P
1-França 2   5   0 6
2-Grécia 1   3   0 3
3-Holanda 2   3   4 3
4-Rep. Irlanda 1   0   1 0
5-Gibraltar 2   0   6 0

GRUPO C J GM GS P
1-Inglaterra 2 4 1 6
2-Itália 2 3 2 3
3-Macedónia N. 1 2 1 3
4-Ucrânia 1 0 2 0
5-Malta 2 1 4 0

GRUPO D J GM GS P
1-País de Gales 2 2 1 4
2-Croácia 2 3 1 4
3-Turquia 2 2 3 3
4-Arménia 1 1 2 0
5-Letónia 1 0 1 0

GRUPO E J GM GS P
1-Chéquia 2 3 1 4
2-Polónia 2 2 3 3
3-Moldávia 2 1 1 2
4-Ilhas Faroé 1 1 1 1
5-Albânia 1 0 1 0

GRUPO F J GM GS P
1-Áustria 2 6 2 6
2-Bélgica 1 3 0 3
3-Suécia 2 5 3 3
4-Estónia 1 1 2 0
5-Azerbaijão 2 1 9 0

GRUPO G J GM GS P
1-Sérvia 2 4 0 6
2-Hungria 1 3 0 3
3-Montenegro 2 1 2 3
4-Lituânia 1 0 2 0
5-Bulgária 2 0 4 0

GRUPO H J GM GS P
1-Eslovénia 2 4 1 6
2-Dinamarca 2 5 4 3
3-Cazaquistão 2 4 4 3
4-Finlândia 2 2 3 3
5-Irl. do Norte 2 2 1 3
6-São Marino 2 0 4 0

GRUPO I J GM GS P
1-Suíça 2 8 0 6
2-Roménia 2 4 1 6
3-Kosovo 2 2 2 2
4-Andorra 2 1 3 1
5-Israel 2 1 4 1
6-Bielorrússia 2 1 7 0

GRUPO J J GM GS P
1-Portugal 2 10 0 6
2-Eslováquia 2 2 0 4
3-Bósnia e Herz. 2 3 2 3
4-Islândia 2 7 3 3
5-Luxemburgo 2 0 6 1
6-Liechtenstein 2 0 11 0

ÚLTIMOS RESULTADOS
28/03 Grp.I Suíça 3-0 Israel
 Grp.I Kosovo 1-1 Andorra
 Grp.I Roménia 2-1 Bielorrússia
 Grp.A Escócia 2-0 Espanha
 Grp.D Turquia 0-2 Croácia
 Grp.D País de Gales 1-0 Letónia
 Grp.A Geórgia 1-1 Noruega
27/03 Grp.E Moldávia 0-0 Chéquia
 Grp.B Países Baixos 3-0 Gibraltar
 Grp.B Rep. da Irlanda 0-1 França
 Grp.E Polónia 1-0 Albânia
 Grp.G Montenegro 0-2 Sérvia
 Grp.F Áustria 2-1 Estónia
 Grp.F Suécia 5-0 Azerbaijão
 Grp.G Hungria 3-0 Bulgária
26/03 Grp.C Malta 0-2 Itália
 Grp.J Luxemburgo 0-6 Portugal
 Grp.J Eslováquia 2-0 Bósnia e Herzegovina
 Grp.H Irl. do Norte 0-1 Finlândia
 Grp.H Eslovénia 2-0 São Marino
 Grp.C Inglaterra 2-0 Ucrânia
 Grp.J Liechtenstein 0-7 Islândia
 Grp.H Cazaquistão 3-2 Dinamarca
25/03 Grp.I Andorra 0-2 Roménia
 Grp.D Croácia 1-1 País de Gales
 Grp.A Espanha 3-0 Noruega
 Grp.I Israel 1-1 Kosovo
 Grp.I Bielorrússia 0-5 Suíça
 Grp.D Arménia 1-2 Turquia
 Grp.A Escócia 3-0 Chipre

EURO2024: LUXEMBURGO 0-6 PORTUGAL

Asas novas e muita cabeça
terações, todas na defesa, lançando António Silva para 
o lugar de Gonçalo Inácio, mantendo assim um repre-
sentante da liga portuguesa no onze, além de refrescar 
as alas, com Diogo Dalot e Nuno Mendes, fresquinhos, 
a renderem João Cancelo e Raphael Guerreiro nos cor-
redores.

O jogo começou com um ritmo baixo, com Portugal 
em fase de estudo, a tirar apontamentos sobre o posi-
cionamento do adversário, que também jogou com 
três centrais, sobre as movimentações, com uma saída 
a quatro e até permitiu ao adversário o primeiro remate 
do jogo, assinado por Vincent Thill. Depois acabou-se 
a brincadeira. Ainda com o minuto nove a decorrer, 
Bruno Fernandes deu início às hostilidades, com um 
cruzamento da direita para entrada de Nuno Mendes 
junto ao segundo poste. O lateral amorteceu de cabeça 
e Cristiano Ronaldo, na pequena área, só teve de acon-
chegar a bola para a abrir o marcador.

O Luxemburgo, que defendia com duas linhas, desfez-
-se como um baralho de cartas. Volvidos seis minutos, 
Bernardo Silva, com espaço sobre a direita, cruzou para 
o segundo poste onde estava João Félix a assinar o se-
gundo de cabeça. O jogador do Chelsea cruzou os bra-
ços e sorriu. Mais três minutos e novo golo, agora com 
João Palhinha a reparar na desmarcação supersónica de 
Bernardo Silva e a colocar-lhe a bola, bem medida, para 
o pequeno génio marcar de cabeça (!). Dava para tudo.

Nesta altura, a festa dos portugueses nas bancadas já 
era total e Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, 
com o Grão-Duque ao meio, eram os mais contidos. 
Cada vez que o Luxemburgo procurava reagir a um 
golo, sofria outro. Portugal pressionava alto, recupera-
va facilmente a bola e criava perigo. Foi assim o quarto 
golo, à passagem da meia-hora. João Félix recuperou 
uma bola, abriu para Bruno Fernandes que, por sua 
vez, estendeu a passadeira para Cristiano Ronaldo bisar 
no jogo. Estava feito, em apenas trinta minutos, o jogo 
estava decidido. A fechar o primeiro tempo, João Félix 
combinou com Ronaldo e ficou a centímetros de tam-
bém bisar.

Baralha tudo, novo jogo, mais dois golos
Ao intervalo, Luc Holtz, o selecionador do Luxem-

burgo, assumiu o guião errado e, com três alterações de 
uma assentada, reequilibrou a sua equipa, passando a 
defender com uma linha de quatro, fechando melhor 
os corredores. Portugal não mexeu e voltou a entrar na 

expetativa, deixando o adversário expor-se em campo. 
A verdade é que o Luxemburgo entrou bem melhor no 
segundo tempo e até chegou a ameaçar reduzir a dife-
rença, com destaque para um remate de Vincent Thill 
que obrigou Patrício a aplicar-se.

Roberto Martínez só mexeu na equipa aos vinte minu-
tos da segunda parte, para lançar Rúben Neves e Gon-
çalo Ramos, numa primeira fase, e depois Rafael Leão 
e Otávio, numa segunda. Foi esta segunda vaga que es-
teve na origem do quinto golo, num lance que começou 
com uma arrancada de Nuno Mendes que levou tudo à 
frente antes de soltar a bola para o avançado do Milan 
que cruzou para Otávio marcar de cabeça. Foi o terceiro 
golo de cabeça, depois de Félix e Bernardo.

O Luxemburgo voltou a perder o equilíbrio, Rúben 
Neves, na marcação de um livre, acertou com estrondo 
na trave, e, logo a seguir, Rafael Leão desperdiçou uma 
grande penalidade, defendida por Moris. A verdade é 
que o avançado acabou por redimir-se, três minutos 
depois, para fixar o resultado final nos 6-0, na sequên-
cia de um bom passe de Rúben Neves. Estava fechada 
a festa.

Roberto Martínez só sabe vencer em jogos de qualifi-
cação para as fases finais de Campeonatos da Europa. Já 
tinha garantido uma qualificação imaculada da Bélgica 
para o Euro2020, com dez vitórias, 40 golos marcados 
e apenas três sofridos, uma marca que pode agora me-
lhorar nesta qualificação portuguesa, para já com duas 
vitórias, dez golos marcados e nem um consentido.
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QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO   2ª MÃO
BENFICA-Inter 11/04  15:00 19/04  15:00
Man City-Bayern München 11/04  15:00 19/04  15:00 
Milan-Napoli 12/04  15:00 18/04  15:00
Real Madrid-Chelsea 12/04  15:00 18/04  15:00

QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO   2ª MÃO
Feyenoord-Roma 13/04  12:45 20/04  15:00
Juventus-SPORTING 13/04  15:00 20/04  15:00
B. Leverkusen-U. Gilloise 13/04  15:00 20/04  15:00
Man. United-Sevilla 13/04  15:00 20/04  15:00

1-Benfica 68 25 22 2 1 66 14
2-FC Porto 58 25 18 4 3 55 17
3-SC Braga 56 25 18 2 5 54 22
4-Sporting 50 24 16 2 6 49 23
5-Vitória SC 40 25 12 4 9 25 29
6-FC Arouca 38 25 10 8 7 29 32
7-Casa Pia AC 38 25 11 5 9 22 24
8-Rio Ave 33 25 9 6 10 25 28
9-FC Famalicão 33 25 10 3 12 25 32
10-FC Vizela 32 25 9 5 11 27 27
11-GD Chaves 32 25 8 8 9 26 31
12-Boavista 30 25 8 6 11 28 40
13-Gil Vicente 29 24 8 5 11 26 31
14-Portimonense 26 25 8 2 15 18 32
15-Estoril Praia 22 25 6 4 15 21 39
16-Marítimo 16 25 4 4 17 17 47
17-Paços de Ferreira 16 25 4 4 17 19 43
18-Santa Clara 15 25 3 6 16 17 38

 PTS  J V E    D GM   GS

25ª JORNADA
17/03 Santa Clara 0-2 Rio Ave
18/03 Portimonense 0-1 FC Vizela
  Benfica 5-1 Vitória SC
  FC Arouca 1-1 P. Ferreira
  Estoril Praia 0-2 GD Chaves
19/03 Casa Pia AC 2-0 Marítimo
  SC Braga 0-0 FC Porto
  Boavista 1-2 FC Famalicão
05/04 Gil Vicente 15:15 Sporting

26ª JORNADA
31/03 Estoril Praia 15:15 Gil Vicente
01/04 FC Vizela 10:30 Casa Pia
  Vitória SC 13:00 P. Ferreira
  Sporting 15:30 Santa Clara
02/04 GD Chaves 10:30 SC Braga
  Marítimo 10:30 Boavista
 Rio Ave 13:00 Benfica
  FC Porto 15:30 Portimonense
03/04 Famalicão 15:15 FC Arouca

25ª JORNADA
18/03 Est. Amadora 1-0 Torreense
  Feirense 1-0 Trofense
  Nacional 0-2 Moreirense
19/03 Benfica B 2-0 UD Oliveirense
  CD Tondela 1-2 CD Mafra
  A. Viseu 1-0 SC Covilhã
  FC Penafiel 1-1 Vilafranquense
 FC Porto B 4-0 Leixões
  Farense 4-0 B SAD

26ª JORNADA
01/04 Trofense 6:00 Farense
  CD Mafra 7:45 Benfica B
  Moreirense 9:00 Feirense
  Oliveirense 10:30 Tondela
02/04 Leixões 6:00 A. Viseu
  B SAD 6:00 Torreense
  SC Covilhã 9:00 E. Amadora
  Vilafranquense 10:30 Nacional
03/04 FC Penafiel 13:00 FC Porto B

1-Moreirense 59 25 18 5 2 51 22
2-Est. Amadora 46 25 11 13 1 38 23
3-Farense 45 25 13 6 6 40 27
4-Académico de Viseu 42 25 11 9 5 39 30
5-Vilafranquense 38 25 10 8 7 34 27
6-FC Porto B 34 25 9 7 9 34 29
7-Feirense 34 25 8 10 7 30 28
8-FC Penafiel 32 25 7 11 7 26 29
9-CD Tondela 32 25 6 14 5 27 23
10-Torreense 31 25 9 4 12 23 28
11-Benfica B 30 25 8 6 11 40 42
12-UD Oliveirense 30 25 7 9 9 33 37
13-Leixões* 29 25 7 9 9 23 28
14-CD Mafra 29 25 7 8 10 32 39
15-Nacional 28 25 7 7 11 28 31
16-B SAD 23 25 6 5 14 31 48
17-SC Covilhã 21 25 5 6 14 20 38
18-Trofense 20 25 5 5 15 20 40

     PTS  J V  E  D GM GS

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           ---

Europa League 2022/2023

Liga dos Campeões 2022/23

Quem é o miúdo que se tornou o mais novo na 
seleção brasileira desde Ronaldo Fenómeno?

Chama-se Vítor Roque, acabou de cumprir 18 
anos e estreou-se na canarinha este fim de se-
mana. Revelado pelo Cruzeiro, tal como Ro-

naldo, virou as costas ao clube para se mudar para o 
Athletico Paranaense e revoltou o próprio Fenóme-
no. Muito focado e profissional, ainda não deixou de 
estudar, quer ir para a Faculdade e agradece a Deus 
todas as conquistas. Paulo Turra treina-o no Athle-
tico e em conversa com o Maisfutebol garante que é 
jogador para equipa grande da Europa. «No Brasil 
atualmente ele e o Endrick não têm comparação.»

Já lhe chamaram Fenómeno e Jóia.
O nome certo, porém, é Vítor Roque. Nasceu a 28 de 

fevereiro, cumpriu 18 anos há coisa de três semanas e 
no último sábado entrou para a história ao tornar-se o 
mais novo jogador da seleção brasileira desde Ronal-
do Fenómeno. O que significa nos últimos trinta anos, 
portanto.

Ora para ser o mais jovem desde que Ronaldo se es-
treou em 1994, Vítor Roque bateu a marca de estrelas 
como Neymar, Marcelo, Adriano Imperador, Philippe 
Coutinho, Alexandre Pato, Rodrygo e Vinicius Jr. (to-
dos também 18 anos) ou Robinho e Ronaldinho Gaú-
cho (19 anos).

Mas quem é afinal Vítor Roque?
Natural de Timóteo, bem no interior de Minas Ge-

rais, cresceu em Coronel Fabriciano, uma cidade de 
cem mil habitantes, a cerca de duzentos quilómetros 
da capital Belo Horizonte.

Filho de um controlador de qualidade, que era apai-

xonado por futebol e jogava a um nível amador, o 
miúdo herdou várias coisas do pai. A robustez física, 
por exemplo. Mas também a força e até a posição no 
campo. O pai Juvenal Ferreira jogava a médio defen-
sivo e foi por aí, logo à frente da defesa, que Vítor Ro-
que começou quando tinha seis anos. Na escolinha do 
Cruzeiro que havia na cidade. O pai era conhecido na 
cidade como Tigrão e Vítor Roque ficou com a alcu-
nha de Tigrinho.

«Tem muito boa cabeça, muita personalidade. Não 
me lembro de ter dado trabalho, não tenho nenhu-
ma recordação de indisciplina. Era uma criança que 
não falava muito, muito tranquila, mas muito focado 
e trabalhador», confessou Neném Salame, o treinador 
dessa altura.

«Os outros garotos chamavam-no para brincar no fi-
nal dos treinos e ele respondia que só ia se fosse para 
jogar à bola.»

Fernando Santos soma primeiro triunfo no comando da Polónia

Depois da derrota na estreia, Fernando San-
tos somou a primeira vitória no comando 
da Polónia, desta feita na receção à Albânia 

(1-0), em Varsóvia, na segunda jornada do Grupo E 
da qualificação para o Euro 2024.

Num jogo em que Santos operou quatro mexidas no 
onze inicial, os polacos entraram em campo e aquece-
ram com nomes das jogadores da seleção feminina nas 
camisolas, num gesto de apoio à candidatura da Po-
lónia como organizadora do Campeonato da Europa 
feminino de 2025.

O único golo do encontro foi apontado por Karol 
Swiderski, aos 41 minutos. Após um remate de Jakub 
Kaminski ao poste, o avançado dos Charlotte FC mar-
cou na recarga.

Desta forma, a Chéquia continua na liderança do 
Grupo E, com quatro pontos, mais um do que a Poló-
nia, de Fernando Santos, segunda classificada. Segue-
-se a Moldávia, com dois pontos amealhados, Ilhas 
Faroé com um e Albânia sem qualquer ponto, embora 
estas duas seleções tenham apenas um jogo disputado.

Carro do primeiro título de Schumacher na Ferrari vai ser leiloado

Um dos monolugares conduzidos por Mi-
chael Schumacher no primeiro de cinco tí-
tulos mundiais conquistados pelo ex-piloto 

alemão ao serviço da Ferrari, em 2000, vai ser leiloa-

do entre 3 e 12 de abril em Hong Kong pela leiloeira 
Sotheby's.

Foi com este F1-2000, que começou por ser o carro 
suplente de Schumacher naquela temporada, que o 

alemão venceu o Grande Prémio do 
Brasil e saiu da pole position em Es-
panha e no Mónaco.

É esperado que o monolugar seja 
licitado por valores altos, já que ou-
tro Ferrari também utilizado por Mi-
chael Schumacher em 2003 (época do 
sexto de sete títulos), foi arrematado 
por 13,6 milhões de euros, tornando-
-se no carro de Fórmula 1 mais caro 
da era moderna.

O F1-2000 que vai a leilão foi uti-
lizado pela última vez no Grande 
Prémio da Áustria, que Schumacher 
abandonou após despiste logo na pri-
meira curva.

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G PEN AG
1-João Mário [Benfica] 24 17   7  0
2-Gonçalo Ramos [Benfica] 21 16   0  0
3-Mehdi Taremi [FC Porto] 25 13   2  0
3-Fran Navarro [Gil Vicente] 24 13   2  0
5-Pedro Gonçalves [Sporting] 23 12   5  0
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