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A Nova Geração da Comunidade
deve Verificar se há Futuro
O Sporting Montreal, Carrefour Lusophone,
Filarmónica Nossa Senhora dos Milagres já
história da comunidade desapareceram e todas as associações estão em
portuguesa em Mon- perigo de fechar as portas.
treal deveria ser escrita
Também os organismos associativos mudaram
para memória futura.
de estatuto, e para poder rentabilizar os seus
A chegada da primeira vaga espaços todos devem transformar-se em restaude imigrantes portugueses rantes e salas de receção, e se o governo de Porpara o Canadá foi em 1953. Nasceu em 1956 tugal ou dos Açores não ajuda de uma maneira
a primeira associação portuguesa em Montreal, ou de outra haverá problemas.
Associação Portuguesa do Canadá e tem estado
Sem esquecer que hoje em dia é difícil achar
sempre ativa.
uma boa direção para poder manter todos os
Em 1961 o Jornal A Voz de Portugal nasceu serviços. E, podemos notar que há menos de
já lá vão 58 anos, informando seus leitores to- 100 membros em cada associação.
das as semanas. Em 1965 o Clube Portugal em
Montreal abriu as suas portas. E foi continuan- Como é que isto pode continuar?
do assim com o Centro Comunitário de Anjou,
a Associação do Espírito Santo de Hochelaga, Como é que a comunidade pode ser uma coo Clube Oriental, Sport Benfica e Montreal, munidade quando há 50 000 portugueses em
Sporting de Montreal, Associação Portuguesa Montreal (1ª, 2ª e 3ª geração) e que é tão comde Ste-Thérèse, Associação Portuguesa de La- plicado encher uma sala de 400 ou de 450 pesval, Associação Saudades da Terra Quebequen- soas para uma festa?
te, Amigos de Rabo de Peixe, Carrefour Lusophone, Jovens em Acção, Casa dos Açores, as Sem esquecer que antigamente tinhámos 3 jorfilarmónicas de Montreal, de Laval, de Nossa nais e que agora há só dois e um jornal de ToSenhora dos Milagres, os ranchos folclóricos, ronto que está a ocupar espaço pouco a pouco e
as igrejas de Montreal e de Laval e os centros que a comunidade está a ajudar a fechar os dois
últimos jornais que estão a sobreviver. Eu sou
comunitários, etc.
uma jovem da segunda geração e gosto muito
A realidade da comunidade, hoje em dia, é da comunidade mas há muito a ver e a rever.
muito diferente. Os jovens podem tentar entrar
pouco a pouco nas atividades comunitárias e Estive sexta-feira com os Mordomos da Santa
muitos deles sentem as pernas cortadas quando Cruz e deram-me os parabéns pelo meu artigo
não se pensa à maneira do que já está instalado mas eu quero que todos compreendam que eu
quero que a comunidade abra os olhos e que orou se tem ideias diferentes.
ganizem alguma coisa junto e não façam guerEu me lembro em 1998, o primeiro portal da ras.
comunidade portuguesa em Montreal, Aliança
Portuguesa, nasceu e foi ideia de um jovem que E, quando alguém diz que vai ajudar ou fornequeria juntar todos os organismos num portal e cer um serviço para uma festa, não precisa de
fazer um contrato escrito em betão e com sanque só três tinham aderido.
gue. Quando alguém oferece, dá por boa vontaDepois nasceu a ideia da Casa de Portugal, de e não decide de ir ver outro, sabendo que vai
muitos estavam interessados mas não mexeu dar mais pelo seu serviço.
muito. É difícil entrar nestes assuntos, mas po- Quando dizes fazes e ponto final.
demos também notar que a comunidade está a
envelhecer e que a nova geração não está a con- Isto não é simples a escrever e dever ser difícil
a ler e compreender mas a nova geração vê isto
tinuar no mesmo sentido.
e muitos não querem implicar-se por causa de
alguns problemas que foram nomeados.
Sylvie Machado

A

Hoje em dia um ditado muito simples diz tudo
para muitos da nossa geração: “Há feridas que
nunca curam, apenas se esquecem de doer”, Fabrício Carpinejar.

Augusto Machado
Maria Helena Martins

Produtora
Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888
Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

Para finalizar o meu artigo, quero agradecer a
oportunidade do editor para poder escrevinhar
o que eu penso porque não há muitos que dão
a oportunidade à nova geração de exprimir-se,
obrigado.
P.S.: Quero desejar à comunidade feliz aniversário, 65 anos foi um grande marco esquecido de 2018. Espero que os 70 sejam festejados bem forte.
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Portugal

e as proibições

jorge correia

U

m dos marcos da evolução humana, em particular de uma sociedade, é a
capacidade de, no seio de um
ambiente liberal, usufruir
dessa mesma liberdade sem ter que ser limitada por leis, regulamentos ou outra forma processual que puna os desvios de ação dos membros dessa sociedade, simplesmente porque os
seus membros têm a consciência do que é ou
não correto. Infelizmente são raríssimos esses
exemplos.
No que toca ao setor imobiliário notamos essa
febre de limitação: regras limitativas contra o
alojamento local; regras de aluguer longa e curta duração, o imobiliário rural, etc. É certo que
culturalmente os portugueses têm uma preferência pela posse dos bens imóveis: quase que não
há família nenhuma que não possua ou não tenha
possuído o seu quinhão de “terras” de agricultura
passadas de geração em geração, mesmo que os
antecedentes vivessem numa miséria franciscana
como era apanágio do meio rural no passado Portugal. E não é de todo errado: em geral, um bem
do qual se usufrui a longo prazo e que tenha um
limite de vida muito longo deve em geral ser adquirido; por isso os equipamentos mecânicos que
podem ter período de vida curto, com necessidade
de renovação profunda ao fim de algum tempo,
são mais interessantes para aluguer de curta ou
longa duração. Como exemplo temos as viaturas,
comerciais ou particulares, cujo aluguer de longa duração, por vezes chamado leasing, pode ser
uma opção interessante para quem faça um uso
intensivo do automóvel. O mesmo não se passa
no imobiliário a nível de habitação. Daí haver a
tradição de posse em vez de aluguer em Portugal.
O imobiliário entra assim no grupo de bens que
solidamente pode proporcionar um pé de meia a
longo prazo, com benefício para os próprios ou
seus descendentes. A cada ciclo económico há bolhas imobiliárias, as quais a bem da economia do
país, qualquer que ele seja, devem ser controladas
por forma a estancar problemas que surjam por
sobre-endividamento. O Canadá nisso tem agido
particularmente bem: margem de segurança para
pedido de empréstimos, cálculos de esforço de
pagamento com margem de segurança acrescida,
ampla flexibilidade na utilização de taxas indexantes. No caso de Portugal opta-se por limitar,
restringir e taxar. Já nem se fala dos limites do
alojamento local, cujas raízes vêm desde os primórdios de Portugal: quem não se lembra nas zo-

SOURIEZ.
VOUS ENTREZ
EN SCÈNE.
Postes de préposés et équipiers à
l’entretien ménager à temps plein
et à temps partiel disponibles à
l’hôtel W Montréal.
Intéressé(e)s?
Faites parvenir votre CV à
Brishna.hilaire@whotels.com

nas balneárias pelo menos desde há décadas, de
norte a sul, de quartos, apartamentos e até casas
para alugar na altura balnear? Porquê, por exemplo, querer agora taxar, para além da mais-valias,
em sede de IRS as vendas de imóveis em curto
espaço de tempo com lucros elevados, segundo
proposta do Bloco de Esquerda (BE)? Será que é
para se redimir do caso Robles?
A cultura portuguesa persiste ainda na mesma
mentalidade tacanha de limitação, mesmo nas gerações de políticos mais novos, vinda dos tempos
“da outra senhora”. Persiste-se em fazer restrição,
em bloquear, em vez de se fazer distinção pela
positiva. Por exemplo, os imóveis no interior do
país, em particular no meio rural, continuam em
crise, pressionados pelas obrigações florestais e
municipais, entre outras, com tempos de venda de
largos anos, quando não impossível. Que tal dinamizar o setor imobiliário no interior esquecido,
desviando a vontade de investir exageradamente localizada no litoral e nas principais cidades?
Beneficiaria tanto o interior como desanuviaria a
pressão especulativa nos locais mais pretendidos.
A mentalidade portuguesa mais facilmente se
atira a medidas restritivas, pois permite que a miséria seja o standard da sociedade, proporcionando aos menos dinâmicos de usufruir de um contentamento por não ver ninguém se alçar na vida,
em vez de premiar o dinamismo, sem o idolatrar,
em vez de criar condições àqueles que pretendem
progredir. A inércia é mais confortável, mas sobre
pena de criarmos uma sociedade e uma cultura retrógradas, podemos e devemos beneficiar o dinamismo que traga progresso, riqueza e bem-estar.

40º

Agenda comunitária

da

Casa

dos

Açores

A Casa dos Açores do Quebeque celebra este ano o 40º
Aniversário da sua fundação com um Jantar de Gala no
Centre Renaissance, no sábado, dia 20 de outubro de
2018. Kássio, Júlio Lourenço e Jordelina Benfeito abrilhantarão o serão. Toda a Comunidade está convidada. Bilhetes para o Gala: CAQ: 514-388-4129, Benjamim Moniz:
514-774-6537, Maria Alice Macedo: 514-745-0425

Jantar | Dançante

na

APC

Mais uma vez sexta-feira dia 14 de setembro vai haver
jantar com música, com DJ Xmen e Eddy Sousa. Venham comer uma ótima refeição num ambiente divertido. Ementa: sopa, carne de porco à alentejana e sobremesa. Reserve! Conceição: 514 255-4849; Virgílio: 514
709-7868; APC: 514 844-2269 ou por Facebook

ESGOTADO
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Como Fazer Uma Fogueira?
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

4ª-feira, 12 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:26 Tudo é Economia
6:14 Tech 3
6:22	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em Portugal
6:53 Luís Portela
Filhos da Nação
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Caminhos de Irmandade
9:47 Segredos do Douro
12:30 Portugal em Direto
14:05	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sinais de Vida
16:44 Segredos do Douro
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:03 Filha da Lei
23:46 Fronteiras XXI
1:17 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 13 de setembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Grande Entrevista
6:30	Uma Mesa Portuguesa Com
Certeza... Em Portugal
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Caminhos de Irmandade
9:45 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:00	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Casa-Museu Abel Salazar
Visita Guiada
21:15 Joker
22:12 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:45 Segredos do Douro
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
6ª-feira, 14 de setembro
5:00	Ideias que Brilham
5:30 Grande Área
6:30	Uma Mesa Portuguesa

Com Certeza... Em Portugal
7:00	Uma PontE
	Entre Dois Povos
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Caminhos de Irmandade
9:45 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Sinais de Vida
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 TecNet
20:30 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Filha da Lei
23:45 Dentro
0:30 Janela Indiscreta
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 15 de setembro
1:30 Miúdo Graúdo
2:16	Os Compadres
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:30	Ideias que Brilham
6:00 Casa-Museu Abel Salazar
Visita Guiada
6:30 Zig Zag
7:15 Tech 3
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Voz do Cidadão
9:30	Uma Mesa Portuguesa
Com Certeza... Em Portugal
10:00 Sobral de Monte Agraço
Aqui Portugal
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Nelz e Nandinho Semedo
Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:00 Sobral de Monte Agraço
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Ana Bacalhau
Nome Próprio
20:45 Todas as Palavras
21:00 Verão M
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Segredos do Douro
1:15 A Essência
domingo, 16 de setembro
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal

H

á duas maneiras de fazer uma fogueira: com
sementes e com madeira
seca. Qual é que você prefere? Faço essa pergunta a
muitas pessoas, elas optam pela madeira. Mas
digo-lhe : plante as sementes e você terá uma
floresta e nunca irá faltar madeira para se
aquecer. O Artesão da vida nunca preferia a
madeira seca. Ele optava pelas sementes.
Plante as sementes em seus filhos, amigos, alunos e em todas as pessoas que o rodeiam.
Não queira resultados imediatos. Não exija das
pessoas o que elas não podem dar. Os pais e professores querem resultados imediatos, mas as
sementes que plantam no inconsciente só frutificam depois de anos ou décadas.
Somos imediatistas, mas o mestre da emoção

Coisas

do

Corisco

josé de sousa

N

ão gosto de falar de política porque às vezes,
muitas vezes, é uma perca de
tempo, sobretudo tempo, que
é o que os políticos têm e dão
mais neste momento.
Tempo e dinheiro não falta agora, já fizeram
as contas aos biliões de dólares que estão disponíveis. O partido liberal que há uns meses a
esta parte não tinha dinheiro, o nosso austero e
com sangue lusitano ministro das patacas dizia
que não havia dinheiro p´ra nada, o ministro da
saúde também fora a parte aos médicos, diz que
não há nada p´ra ninguém, agora vem o primeiro
ministro de 15 anos no poder a dizer que agora é
que vai fazer toda a diferença. Já repararam que
o Leitão, o homem de dinheiros, não diz patavina de nada, quem fala são os chefes e os vassalos
estão de plantão atrás deles.
Estes homens e mulheres não tem opinião nenhuma, é caso p´ra se desconfiar. Esta gente não
pode estar de acordo com tudo o que diz o chefe.
No meu trabalho o meu chefe vem perguntar
aos diferentes condutores informações sobre
certas questões que se referem à minha área ou
aSTrÓloGo – GraNDE mÉDIum VIDENTE

profESSor aIDara

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
Amor, Negócios, Má Sorte, invejas, Maus-olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo Português

era longínquo. Ele morreu e não viu os frutos
manifestos na vida dos seus discípulos .
Ele estava pendurado na cruz e os seus discípulos, à exceção de João, estavam longe dele, sufocados pelo medo, controlados pela ansiedade.
Parecia que era o mais derrotado dos homens,
mas as sementes que ele plantou germinaram
nos seus discípulos e o transformaram no mais
vitorioso dos seres.
Os mais belos frutos estão escondidos nas sementes sem nenhuma formosura.
Nunca duvide das sementes. Não se perturbe
com a sua aparente derrota na sua empresa, família, escola. Um dia as sementes que você plantou trarão a sua vitória.
O mestre da vida, antes da sua morte, semeou a
coragem no território do medo, semeou a sensibilidade no solo da intolerância, semeou a mansidão no solo da ansiedade , semeou o amor no
solo da discriminação.

dos respetivos colegas, que ele pode e deve não
estar ao corrente. Na política é o chefe que responde a tudo, sabe tudo e os palhaços atrás dele
como marionetas, só fazem sinais de sim, amém
senhor padre Laurent. Me desculpem os amigos
e adeptos dos diferentes partidos, mas na minha
opinião e de muita gente, eles têm a mesma quota que um vendedor de carros. Só se não puder
passar uma rasteira. O que me fez mais rir foi o
do partido Quebequois, a tentar fazer uma sandes com maionese, o pobre do dono da casa tinha
o frasco vazio, ele bem sacudia mas maionese
só por um canudo, na loja há mais, ele que fosse
comprar.
Tinha uma criança da família ao lado do dito
cujo que estava “menente” com a destreza do político a fazer sandes, a tal desgraca.
Por isso mesmo ele promete que vão ser as escolas a fazer os lanches p´rós alunos. Cala-te
burro... fala rapaz.
Não quero vos incomodar com estas palhaçadas
de políticos que abraçam e prometem coisas que
não têm como não tinha maionese no frasco do
outro dito cujo, podes sacudir de todos os lados
quando não há até o rei vai pedir ao vizinho.
“Como as pessoas te tratam é o carma delas,
como você reage é o seu, seja filtro e não esponja”.

Vidente - médium

Sr. Baba

Trabalho garantido, sério e
rápido. Especialista em amor,
retorno do ente-querido, trabalho,
sorte, proteção oculta.
Fala em francês

Chama para 514-513-5788
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Renovação da Fé em Nossa Senhora dos Milagres

com o acompanhamento da Filarmónica Portu- com a sociedade do seu tempo.
guesa de Montreal, onde centenas de fiéis es- A mata da Serreta foi o refúgio escolhido,
peravam a imagem da Senhora da Serreta, sau- tendo o padre edificado, com as suas próprias
s festividades de Nossa dada também pelo multicolor tapete de flores
Senhora dos Milagres na rua circundante. O Coral cantou o hino da
iniciaram-se sexta-feira 7 Senhora festejada e as gentes estavam felizes!
de setembro de 2018 na As- Na sala superior da APES, seguidamente, os
sociação Portuguesa do Espírito Santo. Festejámos todos juntos com um saboroso
jantar em honra de Nossa Senhora dos Milagres. Foi uma lindíssima noite com Fátima
Miguel que nos encantou, e também Emily
Pontes vinda da Califórnia.
Sylvio Martins
e joão arruda

A

convidados foram obsequiados com uma magnífica receção, com bufete preparado pelo Paulo Fagundes e naquilo que vem sendo uma já
célebre tradição desta festividade, pelo rés-do-chão ia sendo bastante animado o ambiente geral, Marinho Silva, da discoteca “Entre-Nós”,
Domingo encerrou-se de maneira espetacular
o ora cessante período de festas de Verão na
nossa comunidade. As festividades foram das
mais brilhantes, em termos de bom tempo, com
a vistosa procissão a realizar-se a uma boa temperatura!

mãos, uma ermida, onde colocou a imagem de
Nossa Senhora dos Milagres. A santidade do
sacerdote, em pouco tempo, foi divulgada por
toda a ilha e a partir do qual surgiram os primeiros milagres, indo o povo ali em romarias
para pedir a intercessão da Senhora para cura de
doenças e dificuldades de vários tipos.

entretinha os festejantes com música bem à
maneira, uns a dançar, outros comendo do que
muito havia.
E, para encerrar esta memorável festa, nada
melhor do que a cantora Emily Pontes que apreSantíssima Virgem Maria – Senhora da Natividade, Aurora da Redenção – o povo fiel invoca-Vos com o belo título de Senhora dos Milagres,
agradecendo-Vos, assim, as inúmeras graças recebidas das vossas mãos generosas.
Tal como acontece na Igreja da Serreta, hoje
santuário, a expressão de fé do nosso povo começou neste dia maior com uma peregrinação
feita a partir de Santa Cruz para Hochelaga, e
domingo foi para a Igreja de Notre-Dame-des-Victoires, para a celebração da eucaristia festiva e bastante participada. A procissão, longa
e vistosa, foi organizada a partir deste templo

O segundo dia festivo, sábado, foi igualmente
bem preenchido, com manifestações de fé e de
entretenimento, a par de muita movimentação à
volta do comes-e-bebes e do bar.

Parabéns à Comissão de Festa e à Direcção da
APES, a qual, lembramos, é constituída por Fisentou um ótimo espetáculo.
Tudo começou no século XVI quando um pa- lomena Coelho e Dolores Toledo; assim como
dre tentou encontrar um local, onde pudesse vi- as incansáveis cozinheiras e demais colaboraver longe dos homens, porque estava desiludido dores.
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EUA e UE deverão chegar a
acordo sobre comércio em novembro
Os Estados Unidos e a União Europeia deverão
chegar a um acordo para remover barreiras técnicas
ao comércio em novembro, segundo os responsáveis dos dois blocos, que se reuniram em Bruxelas.
Os americanos, citados pela agência noticiosa AP,
salientaram que os trabalhos estão bem encaminhados: “Esperamos resultados em breve na área
técnica das barreiras ao comércio”, adiantou Robert
Lighthizer, porta-voz dos EUA para o departamen-

to do comércio, depois de conversações com a comissária europeia Cecília Malmstrom. O presidente
americano, Donald Trump e o líder da Comissão
Europeia, Jean-Claude Juncker, acordaram em julho
dar início a negociações com o objetivo de atingir
“tarifas zero” e “subsídios zero” no que diz respeito a
bens que não pertencem ao sector automóvel, num
esforço de evitar uma guerra comercial em grande
escala. A comissária europeia deu conta de elevadas expetativas num acordo “limitado de comércio,
focado apenas em tarifas em bens”. Malmstorm e
Lighthizer irão encontrar-se novamente este mês
e depois em novembro, para “chegar a resultados
em várias áreas”, explicaram. Antes da reunião, os
americanos estavam otimistas. “Diria que a relação
entre os Estados Unidos e a UE está a reforçar-se.
Vejo que há boa vontade”, declarou Larry Kudlow,
conselheiro económico da Casa Branca, ao canal televisivo CNBC, apontando que são possíveis várias
transações.” A situação evolui de forma sólida [...] o
que me deixa otimista”, acrescentou.

cartoon da semana
Relembrando o 11 de setembro

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.D.
Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Mudar

para reconciliar

Elizabeth
Carreiro Martins

N

a minha crónica esta semana quero abordar um
assunto que está na mente de
muita gente, o futuro da nossa
paróquia. Com tantas igrejas
a fecharem, será esse o futuro que nos espera.
Não acredito que ela feche num futuro imediato mas daqui a uns tempos isso irá acontecer se
não houver mudanças.
O Reverendo José Maria Cardoso esteve dezoito
anos à frente da comunidade católica portuguesa
de Montreal e a sua partida abalou inegavelmente a Missão de Santa Cruz. O Padre vimarense
acompanhou o crescimento da nossa juventude e
foi não só um excelente padre como um grande
administrador. Foi um homem de paz com uma
grande visão que se preocupava com o estado
espiritual do seu rebanho mas também com estado sociocultural da comunidade. Consciente
que nem só de pão vive o homem, pão no sentido
de comunhão, o Padre Zé Maria quis oferecer à
comunidade um espaço onde paroquianos pudessem conviver e até aprender artes, língua, cultura
e bem estar físico e espiritual. Esse sonho torna-se
realidade quando foi Mordomo das Festas do Divino Espírito Santo, com cujo lucro da festa abriu
as portas ao Vamos Comer juntos, a primeira de
muitas atividades da Universidade dos Tempos
Livres. De seguida veio o maior e mais popular
de todos os cursos da UTL, o atelier de pintura
de azulejos tradicionais. Esse atelier da responsabilidade de José Nelson Lemos de Figueiredo
transformou a cara da nossa Igreja e do bairro
português. Trouxe visibilidade à nossa comunidade que ficou mais rica e mais bela com essa arte
antiga. O mesmo é verdade para o Grupo Folclórico Português de Montreal (Coração do Minho,
Brisas da Nazaré e Lembranças do Ribatejo) que
tem representado dignamente a UTL e a Missão
Santa Cruz preservando a nossa cultura e transmitindo aos luso-descendentes paixão pela dança,
música e tradições populares portuguesas. Outras
atividades como Os amigos da Biblioteca, o yoga,
a ginástica, a dança, línguas, culinária e artes manuais deram aos portugueses e não só a possibilidade de aprender algo novo, manter-se em forma
e conviver.
Foi com imensa pena que a comunidade disse
adeus ao Padre Cardoso na esperança que depois
do ano sabático ele voltasse. No entanto, o esperado não aconteceu e os católicos de Montreal
receberam um novo Pároco. O Reverendo Phong
Nguyen que substitui o Padre português esteve
por cá uns largos meses para observar, aprender e
conhecer os grupos que compõem a Missão Santa
Cruz e o funcionamento das coisas antes de assumir o cargo sozinho. Se como sacerdote dentro da
Igreja não falhou, como líder não soube, na minha
humilde opinião, cativar os paroquianos. A verdade é que ele não se afeiçoou à comunidade, é o
sentimento de muita gente. Talvez porque não tinha intenções de ficar. Talvez por não compreender a cultura portuguesa. Não sei mas a verdade
é que ele não foi capaz de se assumir nem como
líder administrativo, nem como líder espiritual e
o rebanho anda cada vez mais longe.
Caros leitores, a crítica que faço a seguir pode
parecer pesada e insensível por tratar-se dum representante de Deus mas não deixa de ser verdade. Nem eu me atreveria a escrevê-la se assim não

fosse. Nas vésperas de partir, o Reverendo Phong
semeou a confusão e a desordem despedindo um
dos grupos que trabalha na Missão Santa Cruz.
Refiro-me ao comité da Universidade dos Tempos
Livres. Comité esse composto por coordenadores
benévolos das atividades da UTL. Algumas dessas pessoas fazem parte da UTL desde o começo,
outras foram eleitas democraticamente pelos outros coordenadores. O que é importante perceber
aqui é a palavra benévolos. Onde é que já se viu
demitir alguém que não tem ordenado e fazê-lo
sem motivo nenhum e sem sequer uma explicação prévia. As pessoas que foram demitidas foram
trocadas por outras que não foram eleitas. Foi esta
decisão arbitrária que instigou a polémica que
existe neste momento entre dirigentes da Igreja e
paroquianos. Tendo também nomeado um membro do Conselho de Administração desnecessariamente.
O Reverendo Adam Lask é o novo Pároco da
Missão Santa Cruz. Ele que herdou infelizmente
esta confusão tem agora entre as mãos uma situação para resolver e convém que não demore muito, pois o clima que se respira neste momento não
é puro. O Padre Adam já começou a fazer mudanças na Igreja, com a sua maneira mais tradicional
de celebrar a Santa Missa, delimitando muito bem
as responsabilidades que são do sacerdote celebrante e as responsabilidades que são dos acólitos
e as dos participantes. Isto para mim é um sinal
que o novo Padre quer transformar a sua nova
casa. Foi preciso coragem para pôr as coisas no
devido lugar. Será que ele tem coragem para fazer
o mesmo com a parte administrativa da Missão
Santa Cruz cuja imagem já foi melhor? Espero
que não lhe falte sabedoria e vontade par tal.
Sobejam lugares na igreja, cada vez há menos
vontade de participar nas atividades da Missão e
porquê? Não será porque o povo já não acredita
em certos preceitos pouco transparentes, onde a
verdade se confunde com a mentira? Para grandes
males grandes remédios. Não é assim que diz o
ditado? Sem consenso não há justiça. Sem povo
não há Igreja. E sem Igreja não há comunidade. E
a comunidade é de todos e não apenas de alguns.
Não terá chegado o momento de se abrirem as
portas da sacristia e do secretariado para renovar
e melhorar o modo de fazer. Não será agora a
melhor altura para começar de novo? Se os fiéis
se afastaram é talvez porque em vez de acarinhar
andamos a afastar o próximo?
Caros leitores juntem-se a mim e à A Voz de Portugal para desejar ao nosso novo Pároco o Reverendo Adam Lask, as boas-vindas. Depois dum
ano complicado pode ser que este novo sacerdote
polaco com sotaque português seja um sopro de
esperança para um futuro mais risonho e otimista
para a nossa Igreja. Eu acho que sim, é possível.
Tenha ele a coragem de fazer o que deve ser feito que terá não duvido, o apoio da comunidade.
Quem sabe se depois de tudo isto o Padre Adam
decida ficar por cá. Esperemos que sim.

Medium Africano
Todos os problemas têm uma solução,
todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver problemas como: amor, infidelidade, negócio, depressão, justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.
curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

Sr. Cheik Oumar
438-221-3607
consulta à distância resultados rápidos e garantidos
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ImporTaTIoNS

ITAL

PLUS
IMPORTATIONS inc

Podemos esmagar
aqui as suas uvas
em utensílios
ultra modernos
de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir

Roberto Carnevale • José da Costa • Franco

Tel.: 514.327.0505

8785 Pascal Gagnon, Montréal • Aberto 7 dias
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O meu filho (a esquerda)
teve problemas com vícios
e maus amigos. Ele saiu da
universidade e era uma dor
de cabeça constante para
mim e minha esposa. Eu tirei a foto dele para José e ele
livrou-lhe de todos os seus
maus amigos e vícios. Agora ele está trabalhando comigo na nossa empresa de
construção. Só José foi capaz de se livrar de todos os
nossos problemas.
Família Moron

Comecei a perder a sensibilidade
e depois a mobilidade. Depois que
partes do meu corpo ficaram paralisadas. Os médicos me diagnosticaram com esclerose múltipla, mas
o remédio e os tratamentos que me
deram não me ajudaram. Eu visitei o
José e eu nem pude subir as escadas. Ele removeu uma feitiçaria feita
pelo meu ex-parceiro de negócios.
Agora eu ando normal e feliz. Obrigado José.
João
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O amor da minha vida está comigo. Eu recuperei o amor da minha
vida. Obrigado José.
Annibal e Viviana

Maravilhoso José. O enorme
favor que você fez por mim para
trazê-lo de volta e devolveu a
minha felicidade.
Debora e Juan
A minha família estava
separada. Os feriados
continuavam a passar,
os anos passavam e os
meus filhos não queriam
vir nos visitar. Estávamos
sozinhos e o nosso coração partido. Mais tarde, entendemos que tudo
isso aconteceu devido à magia negra feita
pela irmã do meu marido. Obrigado José por
livrarmos da magia negra e unir a nossa família novamente.
Família Rodrigues

Obrigado José por trazer o meu
pai de volta. Minha irmã e eu
estamos muito agradecidas
Família Gameiro
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

MERCEARIAS

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

renovações
Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

restaurantes

T.: 514-849-3808
Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Academia

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

renovações
5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

rlA RÉNOVATION

www.acaixa.ca

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

ANEDOTAs da Maria rosa

Onde Fica a Inglaterra?
A mãe chega para o filho e pergunta:
- Joãozinho, o que estás a estudar?
- Geografia, mamãe.
- Então diz-me: onde fica a Inglaterra?
- Na pagina 83, mãe.
Deixei de Fumar Há Dois Anos
O empregado:
— Não tem vergonha? Uma menina tão jovem a
comprar cigarros?!
— São para a mamã. Eu deixei de fumar há dois
anos!...

Seguros

Tel.: 514-575-9605

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Idade Subjetiva
O professor perguntou ao menino Carlinhos:
— Se ambos os teus pais tivessem nascido em
1958, que idade dizias que eles tinham?
— Dependia...
— Dependia de quê?
— De perguntarmos ao meu pai ou à minha mãe...

7 differenças

notários

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

violino
tambor
oboé
piano
clarinete
baixo
gaita
flauta

cuíca
bateria
violão
tamborim
guitarra
maraca
pandeiro

especialista
em
Renovações
ligeiras

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281
SUDOKU: nível difícil

6
5

8 1

5
7

3
9

9 1
9
4
5
1
3
6 5
8

4
7 4

1
2

3
2
4

a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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Homem

de

87

anos pede o divórcio

porque mulher de

N

27

atalia diz que não quer engravidar porque não tem como sustentar as crianças.
Casal vive em casa do neto de Ivan.
Um ator russo de 87 anos pediu o divórcio à
mulher, de 27 anos, depois desta o ter expulsado
da cama porque não quer correr o risco de engravidar. A modelo, segundo o The Sun, diz que não
quer ter filhos porque não tem dinheiro para os
sustentar, já que o casal nem casa própria tem.
“Eu não quero ser uma mãe solteira, é preciso responsabilidade para ter crianças e nós nem
temos o nosso próprio espaço”, disse Natalia
aos meios locais, adiantando que ambos vivem
em caso do neto de Ivan Krasko, em Moscovo,
desde que casaram, em 2015. Apesar de Ivan já
ter cinco filhos, dos seus dois casamentos anteriores, e até já ter sido avô, o ator quer voltar a
ser pai e desde o início do ano que pedia a Natalia para engravidar. A modelo tentou explicar

não quer ter filhos

que cresceu numa família pobre e que não quer
o mesmo para os seus filhos, mas nada moveu a
vontade do idoso. Ivan está agora a pensar volCarneiro: Carta Dominante: o Imperador, que
significa Concretização. Amor: Poderá despertar
a atenção daquela pessoa que tem debaixo de
olho há muito tempo. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: Pode sofrer algumas dores musculares.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53
Touro: Carta Dominante: os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo de não ser correspondido.
Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser!
Saúde: Cuidado com o calor, proteja a sua pele. Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar desenfreadamente. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

tar para a sua última mulher, mãe dos seus filhos
mais jovens, e que também se chama Natalia.

Venezuela: Continuam

mortes por
má nutrição ou doenças evitáveis

A

Alta Comissária das Nações Unidas para
os Direitos Humanos, Michelle Bachelet,
denunciou hoje que continuam as violações
sociais e de direitos económicos na Venezuela,
país onde têm ocorrido casos de mortes por
má nutrição ou doenças evitáveis.
“Desde a publicação do nosso último relatório
sobre a Venezuela, em junho, o gabinete continuou a receber informações sobre violações sociais e de direitos económicos - como os casos
de mortes relacionadas com a má nutrição ou
doenças evitáveis -, assim como de violações
dos direitos civis e políticos, incluindo detenções arbitrárias, maus-tratos e restrições à liberdade de expressão”, afirmou Michelle Bachelet.
A ex-Presidente do Chile fazia o seu primeiro
discurso perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, por ocasião da 39.ª sessão daquele
organismo.
“O governo não demonstrou abertura para medidas genuínas de responsabilidade sobre questões
documentadas durante os protestos em massa de
2017 [contra o Presidente, Nicolás Maduro]”,
frisou aquela responsável da ONU.
Segundo Michelle Bachelet, enquanto começava a sessão daquele Conselho, aumentava “o
crescente número de pessoas que fogem da Venezuela e da Nicarágua”, o que, no seu entender

“demonstra, uma vez mais, a necessidade de defender constantemente os direitos humanos”. No
caso da Venezuela, Michelle Bachelet disse estimar-se que até 01 de julho último “2,3 milhões

Gémeos: Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia e distraia-se mais. A vida é uma surpresa, divirta-se!
Saúde: Poderá ter problemas de estômago.
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais favorável.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67
Caranguejo: Carta Dominante: o Louco, que
significa Excentricidade. Amor: Aproveite muito
bem esta onda de romantismo que o está a invadir. Que a alegria de viver esteja sempre na sua
vida! Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos gastos.
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66
Leão: Carta Dominante: a Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu
companheiro que está carente. Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde: Vá ao médico,
nem que seja por rotina. Dinheiro: Seja mais exigente
consigo, só assim conseguirá atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42
Virgem: Carta Dominante: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor:
Uma relação de amizade poderá tornar-se mais
séria. Abra o seu coração para o amor, seja feliz!
Saúde: Consulte o seu médico e faça exames de rotina.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente.
Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

de pessoas tenham fugido do país - cerca de 7%
do total da população -- devido, em grande parte, à falta de alimentos ou de acesso a medicamentos e assistência médica crítica, insegurança
e perseguição política”. “Este movimento está
a acelerar. Na primeira semana de agosto, mais
de 4.000 venezuelanos entraram diariamente no
Equador. Em julho, durante três semanas, 50.000
venezuelanos teriam chegado à Colômbia e há
relatórios de que 800 venezuelanos estão a entrar
diariamente no Brasil”, precisou.

Balança: Carta Dominante: 6 de Copas, que
significa Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus
amigos tenham saudades suas. Combine uma
saída com eles. Que o seu olhar tenha o brilho
do sol! Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo.
Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70
Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que necessitam da sua ajuda. Seja bondoso
e verdadeiro e assim, a felicidade e o bem-estar
serão permanentes na sua vida! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente. Dinheiro: Uma
pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44
Sagitário: Carta Dominante: Rei de Espadas,
que significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe
que abusem da sua boa vontade. Que a sabedoria
infinita esteja sempre consigo! Saúde: Possíveis
dores em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado com os grandes
investimentos. Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62
Capricórnio: Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo de Vida. Amor:
Alguém que lhe é muito chegado pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento dos
outros não corresponder às suas expectativas. Saúde:
Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momento sem
preocupações. Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71
Aquário: Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça. Amor: Momento em que andará
mais isolado dos seus familiares. Que a luz da
sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde:
Cuidado, pois o seu sistema imunitário anda mais frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a
sua conta. Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68
Peixes: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: Procure esquecer as situações menos positivas do seu passado afetivo.
Rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas.
Dê mais de si! Saúde: Procure com mais regularidade o
seu oftalmologista. Dinheiro: Segurança financeira.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71
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lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

empregos

PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura

Precisa-se de homens para serviços de
limpeza contactar: 514-901-1030

Nora: 450-628-5472

PrECISA-SE DE HOMEm
AJUDANTE PARA
INSTALAçãO DE ALUMÍNIO. e,
PRECISA-SE DE SERRALHEIRO
SOLDADOR PARA ALUMÍNIO.

pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no Betão e finalização de piscina
Bom trabalhador.

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
vestshell inc
situado em montreal norte Está à
procura de operadores de produção.
empregos permanentes
de dia e de tarde.

514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoal para trabalhar
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a
relva num triplex com experiência.
1 vez por semana.
1º lugar: Boul. Samson e autoroute 13 em Laval
2º lugar: Rivière des Prairies.
514-781-3335
Padaria Coimbra
Precisa-se de empregada de balcão a tempo inteiro
ou parcial. 514-844-0223
ou apresentar-se no 191 Ave. Mont-Royal E.

TEL.:514-362-1300

Precisa-se de empregados para fazer limpeza de
um restaurante em Montreal.
Por favor contactar 514-883-9559
Procura-se uma pessoa para trabalhar num lar
de acolhimento (6 clientes) deve fazer refeições
e lanches, algumas tarefas domésticas e,
ocasionalmente, dormir no local. Com experiência
é uma mais valia. Ter o curso RCR ou aceitar
seguir o curso de RCR.
A pessoa deve estar disponível,
versátil, simpática e deve falar francês.

Entre em contato com
Marlene 514-645-3197

Property management company (C.I.F.) is
looking for someone to become part of our technical team.
Some knowledge and experience is preferable:
- Painting
- Plastering
- Sanding and varnishing floors
- Tiling -Cabinetry
- Light renovations
Starting salary: 13$-20$ (depending on skill
level and experience). Please send your CV
OR detailed email to repairs@cifproperties.
com if you are interested in this posting.

Lollypop Childrens Wear Co.
Companhia Lolly Pop situada em Montreal precisa de
pessoa responsável e pontual para trabalhar como
assistente em acabamentos para roupa de criança e
senhora com experiência e conhecimento em costura.
Deve falar inglês e francês.
Bom salário e trabalho todo o ano.
Por favor contactar Crystal no telefone
514-277-4700 ext#6 ou 514-277-4761 ext#6
ou mandar CV para crystal@masterkid.com

Precisa de homens para trabalhar
em paisagismo, cofragem,
cimento e “Pavé-uni”.
Com ou sem experiência.
Bom salário.
514-977-7173
Lollypop Childrens Wear Co.
Companhia Lolly Pop situada em Montreal precisa de
pessoas com experiência em máquinas overlock &
Plain e também com experiência em roupas de senhora e crianças.Bom salário e trabalho todo o ano.
Por favor contactar Stella no telefone
514-277-4700 ou 514-277-4761 ext#5

Conception Oliveira
Procura homem com experiência
com ferramenta e carta de condução para renovação geral de
cozinha e de casa de banho. E,
procura um jovem que
queira aprender a profissão.
Contatar António Oliveira
514-952-0004

Procura-se agente de viagem com ou sem
experiência e que fale francês ou inglês,
com vantagens sociais. Deve ter uma
formação em turismo.
Mandar o seu CV por email
servicesplus@bellnet.ca
Precisa-se de padeiro a tempo inteiro com ou
sem experiência. Muito bom salário consoante a
experiência.
514-746-0491
Restaurante schwartz
Precisa-se de empregado para a caixa
Frank: 514-842-4813
Precisa-se de empregado preferencialmente com
experiência para instalar, montar e trabalho geral
para rampas em alumínio ou metal com experiência.
Apresentar-se no 8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou
por email info@mondialuminium.com
Precisa-se de empregados com experiência em
limpeza e manutenção de edifícios de escritórios a
tempo inteiro ou parcial. Deve ter um carro.
Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax
para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com
ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

N
†

ecrologia

SILVESTRE DA SILVA GOMES
1922 – 2018

É com grande pesar, que a
família vem por este meio
informar o falecimento em
Montreal, no passado dia 4
de setembro de 2018, com
96 anos de idade, de Silvestre Da Silva Gomes, viúvo de
Ermelinda Prioste, natural de
Atouguia da Baleia, Peniche.
Ele deixa na dor os/as filhos/
as Aurélia (Hermínio Silva),
Pedro (Micaela Cavalheiro),
Afonso (Noémia Correia) e
Teresa, os/as netos/as Ligia,
Karine, Sandra, Gaby, Monica, Stephanie, Natasha,
James e Melinda, os/as 12 bisnetos/as, os/as irmãos/
ãs Carlos (Maria Emília), Álvaro (Maria Luísa), Nuno
(Lena) e João (Isabel), os cunhados Afonso (Amélia) e
Jorge (Eugénia), os/as sobrinhos/as, os/as primos/as,
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825, Sherbrooke Est, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório teve lugar na quinta-feira dia 6 de setembro
de 2018, das 19h às 21h. Seguiu-se na sexta-feira dia
7 de setembro de 2018, a missa de corpo presente, às
10h na Igreja Santa Cruz, tendo sido sepultado em cripta no mausoléu Frère André do cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

Cristovão Santos
1949-2018

Faleceu em Laval, no dia 6 de
setembro de 2018, com 68 anos
de idade, o senhor Cristovão
Santos natural de Coelhosa,
São Pedro de Castelões, Vale
de Cambra, Portugal, esposo da senhora Maria Rosalina
Martins de Pinho. Deixa na dor
sua esposa, seus filhos Carlos
Manuel (Federica), Marco Paulo (Mélanie), seu neto Édouard,
seu irmão António Dos Santos
(Francelina), cunhados/as, sobrinhos/as, familíares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St-Martin E., Laval
514-277-7778
Pedro Alves
O funeral de corpo presente, teve lugar sábado 8 de
setembro de 2018 às 11h. Renova com profunda
saudade a missa do sétimo dia que será celebrada hoje
quarta-feira 12 de setembro de 2018 às 18h30. A família
vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou
que de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bemhaja.

vende-se

Comércio à venda
“Comptoir/Nettoyeur a sec”

e serviço de costura
bem situado
514-858-9402

serviços

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-918-3956
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Frederico Varandas

F

rederico Varandas, da Lista D, venceu as
eleições para a presidência do Sporting
com 42,32% dos votos e é o 43.º líder do clube
leonino.
Frederico Varandas alcançou 42,32% dos votos
(8717 votantes) contra os 36,84% (9.735) recebidos por João Benedito, que ficou em segundo
lugar nas eleições. José Maria Ricciardi, o terceiro candidato mais votado, teve 14,55% dos votos, ficando à frente das listas lideradas por José
Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira
(0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%). Houve ainda
2,2% de votos em branco e 0,31% nulos.
João Benedito teve mais sócios a votar em si do
que Frederico Varandas, pelo que a vitória deste último se deve ao número de votos aos quais
cada sócio votante tem direito. Isto porque, de
acordo com os estatutos do clube, quanto mais
antigos são os associados, maior é o número dos
votos que lhes correspondem.
Sem esconder a comoção e a alegria à chegada à Praça Centenária, Frederico Varandas afirmou que esta foi uma vitória da “independência, resistência, resiliência e da superação”. Não
esquecendo os agradecimentos aos candidatos
derrotados e aos adeptos, o presidente eleito pediu esforço coletivo: “O Sporting não vai ceder,
não vai vacilar e nunca vai abdicar dos seus valores e ideais. O lema desta candidatura é unir o
Sporting, mas chegou a hora de passar das palavras aos atos. Unir é efetivar a união”, defendeu.
“Queremos pôr o Sporting a vencer, um Sporting
digno. Não é fácil mas é um grande orgulho. É
um momento histórico, o melhor dia da minha
vida”, disse.
No final do discurso da vitória, Frederico Varandas tirou do bolso a medalha de prata alcançada pelo Sporting na final da Taça de Portugal,
que os leões perderam frente ao Aves (2-1), logo
após os incidentes em Alcochete, e deixou uma
promessa. “É esta medalha que mais cedo ou
mais tarde irá com o troféu de campeão nacional
para o museu. Prometo isso! É uma missão que
vou tentar cumprir até ao fim”, concluiu.
O médico de 38 anos, proprietário de uma clínica de recuperação física, foi eleito para um mandato de quatro anos, depois de ter sido diretor
clínico do Sporting, entre 2011 e 2018, funções
que já tinha desempenhado no Vitória de Setúbal, entre 2007 e 2011.
Com a eleição de Varandas, que foi o primeiro a assumir a candidatura à sucessão de Bruno
de Carvalho, o advogado Rogério Alves assume
a presidência da Mesa da Assembleia Geral do
clube, enquanto o juiz conselheiro Joaquim Baltazar Pinto a liderança do Conselho Fiscal e Disciplinar.
Durante a campanha, Varandas anunciou a integração na estrutura diretiva do clube dos antigos
futebolistas Hugo Viana e Beto.
Este foi o ato eleitoral do clube com maior
afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito
a voto.
João Benedito: Varandas “é o meu presidente”
João Benedito felicitou Varandas pela vitória e
endereçou-lhe felicidades para o futuro. “Quero
dar os parabéns ao Frederico Varandas pela vitória. Tem não só a percentagem dos que votaram
na lista dele, mas também todos os que votaram
na lista A. É o meu presidente e o de todos os que
votaram na lista A para que o Sporting tenha um

é o novo presidente do

Sporting

futuro risonho”, afirmou o antigo guarda-redes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, saúda Frederico Varandas e dede futsal do Sporting, aos jornalistas.
seja-lhe “as maiores felicidades, quer pessoais,
Ricciardi felicitou vencedor em comunicado quer profissionais, para o mandato”, que comeJosé Maria Ricciardi, terceiro mais votado, çou a cumprir esta segunda-feira, data da tomada
felicitou Frederico Varandas pela eleição para de posse dos novos órgãos eleitos do clube de
a presidência, através de comunicado escrito, Alvalade.
desejando-lhe “os maiores sucessos”, realçando
ser tempo de todos contribuírem para um futuro Emanuel Silva considera que
grandioso. “A candidatura de José Maria Ric- Varandas “é mais-valia” para o clube
ciardi felicita o novo presidente do Sporting e “Conheço-o pessoalmente. Foi uma boa esdeseja-lhe os maiores sucessos para o nosso clu- colha entre um conjunto de candidatos, alguns
be, bem como a toda a equipa que o acompanha. com grande historial e enorme vontade. Agora,
A partir de hoje é o nosso presidente”, lê-se na devem aliar-se todos ao Frederico e tentar fazer
com que o Sporting seja cada vez maior. E ele
nota enviada à agência Lusa.
“Queremos também agradecer aos sócios do aproveitar também as melhores ideias dos rivais
nosso clube que hoje (sábado) participaram para tornar o Sporting cada vez maior”, disse o
numa votação histórica, tranquila, com eleva- canoísta Emanuel Silva, vice-campeão olímpico
ção e que transmitiram um exemplo de maturi- em Londres2012 com Fernando Pimenta em K2
dade democrática para a sociedade portuguesa. 1000.

Agradecemos ainda a todos os que nos acom- Emanuel, que juntamente com João Ribeiro,
panharam nesta jornada. É agora tempo de to- do Benfica, conseguiu para o Sporting o melhor
dos contribuirmos para um futuro que queremos resultado no Rio2016, com o quarto lugar também em K2 1000, destacou a importância de os
grandioso”, terminou o banqueiro.
‘leões’ manterem a “forte aposta nas modalidades, justificando o epíteto de ser uma referência
Rogério Alves apela à união do clube
O novo presidente da Mesa da Assembleia internacional”.
Geral do Sporting, Rogério Alves, afirmou-se “O Sporting não é só futebol. É dos clubes mais
satisfeito com a vitória de Frederico Varandas, ecléticos da Europa, se não o mais. E isso é para
apelando à união do clube. “Temos de trabalhar manter. Nós, os atletas, faremos a nossa parte
intensamente para o Sporting, para que o Spor- por isso. Pelo que vi da sua candidatura, é o que
ting seja vencedor. Unidos seremos vencedores”, vai acontecer. Nenhum sportinguista gostaria
salientou o novo responsável de Alvalade, que que fosse diferente”, vincou, à margem do munencabeçou a lista de Frederico Varandas para o dial de maratona, que decorre na Vila de Prado,
Braga.
órgão.
“É uma reação de contentamento, alegria e de Emanuel Silva reconhece “inúmeras qualidaesperança, com muito sentido de responsabili- des” ao novo presidente, incluindo “o seu lado
dade. As eleições são um meio não são um fim, humano, a forma como percebe o outro lado do
não se ganham eleições para se ganhar eleições, atleta de alta competição”: “A sua experiência é,
ganham-se eleições para trabalhar para o Spor- sem dúvida, uma mais-valia para o clube”.
O quatro vezes atleta olímpico viu “com muiting”, afirmou.
tos bons olhos” a campanha e o ato eleitoral, que
culminou sábado com recorde de votantes, aciRui Jorge Rego: “É o presidente de todos
os sportinguistas. Eu não vou fazer oposição” ma dos 22 mil.
O candidato menos votado à presidência do “É sinal de que o Sporting está bem vivo. MuiSporting Rui Jorge Rego assegurou que não vai tos duvidavam que teria a capacidade para dar a
fazer oposição a Frederico Varandas, que foi volta por cima desta forma. O Sporting é grande,
eleito no sábado, admitindo que o resultado ficou tem muitos adeptos, muitos que gostam do clube
aquém do que esperava.”Desejei (ao vencedor) a e está pronto para luta. É isso o mais importanmelhor sorte do mundo e que o Sporting seja um te”, sublinhou.
clube campeão. É o presidente de todos os spor- Emanuel Silva, que se prepara para em 2019
tinguistas. Eu não vou fazer oposição”, afirmou enfrentar o apuramento para os Jogos de Tóo advogado, em declarações aos jornalistas, em quio2020, revelou o desejo de que mais atletas
‘leoninos’ consigam entrar e fortalecer a seleção
Alvalade.
Presidente da FPF felicita Frederico Varandas de Portugal.
Numa nota colocada no site oficial, o presidente
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Portugal 1-0 Itália

Vitória,

E

vitória... e escreveu-se história

screveu-se nesta segunda-feira o primeiro
capítulo em português da Liga das Nações. Evitando entrar por caminhos complicados para explicar como funciona esta nova
competição da UEFA – até o raio da bandeira
é difícil de descrever -, o que importa dizer
é que Portugal entrou a ganhar, convencendo
perante uma Itália cujo nome – e historial –
assusta mais do que o futebol que pratica.
E se quisermos ir pelo Era uma vez…, o adversário desta estreia era um quase-bicho-papão.
Se nas histórias infantis o mau acaba sempre por
não se safar, a história do futebol é bem distinta.
Pelo menos a avaliar pelos confrontos entre Portugal e Itália.
Em 25 jogos diante da squadra azzura, Portugal vencera apenas cinco, sendo que a única que
acontecera em jogos oficiais remontava a 1958.
60 anos. Sessenta anos. Por extenso e tudo.
É preciso sublinhar, porém que Portugal defrontou a Itália mais fragilizada dos últimos anos.

Nem será exagerado dizer das últimas décadas.
Esta era a Itália que falhou o apuramento para
a fase final de um Mundial. A Itália que depois
de Roberto Mancini assumir o cargo de selecionador – no pós-trauma pelo não apuramento –
somou uma derrota e dois empates, o último dos
quais em casa, diante da Polónia, na primeira
jornada desta Liga das Nações.
Mas a possível fragilidade italiana de pouco
valeria à seleção campeã da Europa, se esta não
encarasse o jogo de forma séria e ambiciosa. E
foi isso que se viu desde os primeiros minutos
de jogo.

Portugal teve muito mais personalidade coletiva, qualidade com bola e sem ela, e a pressionar
alto de forma a jogar com a intranquilidade de
uma equipa que viu o seu treinador mudar nove
peças relativamente ao jogo da Polónia… três
dias antes do confronto com Portugal.
Das ameaças ao atos
Os primeiros 45 minutos pertenceram inteiramente a Portugal, a única equipa com chegada à área de qualidade e com perigo. William
Carvalho ameaçou duas vezes, com os remates
a saírem ambas as vezes muito perto do poste;
Bernardo obrigou Bonaventura a tirar um golo
certo em cima da linha e até uma bola na trave
da baliza houve, num desvio infeliz de Cristante.
Enquanto isso, do lado italiano, Zaza era o único a mostrar algum inconformismo ainda que
não o suficiente para evitar que Rui Patrício fos-

se fazendo uns sprints na sua área, de forma a
manter-se ativo para o que desse e viesse.
A verdade é que veio pouco. Muito pouco jogo
ofensivo italiano, zero ideias ou sequer uma jogada de perigo.
E se Portugal ameaçou durante toda a primeira

parte, na segunda entrou a passar aos atos.
Bruma ganhou um ressalto já dentro do meio-campo ofensivo, cavalgou em direção à área e
tocou para o lado, onde estavam três companheiros. Ainda que a definição não tenha sido perfeita, a bola desviou num adversário e sobrou para
o pé esquerdo de André Silva tirar um arco indefensável até mesmo para o gigante Donnarumma, seu antigo companheiro no Milan.
A partir daí, Portugal passou a ser ainda mais
senhor do jogo, não se encolhendo atrás da frágil
vantagem. Donnarumma cresceu e juntou o seu
nome ao de Zaza nos melhores do lado italiano,
mostrando o porquê de ser considerado uma das
maiores esperanças do futebol italiano. Aos 55’
fez a defesa da noite ao ir buscar um remate colocadíssimo de Bernardo Silva e já perto do final
foi ao chão para impedir o golo do regressado – e
muito saudado pelos adeptos – Renato Sanches.
Nada feito, porém. Nem aquele epílogo que habitualmente sorria sempre à matreirice italiana
surgiu neste capítulo histórico.
Portugal entrou na Liga das Nações com uma
vitória e escreveu história. Pela competição, mas
também por uma vitória que fugia há demasiado
tempo.
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Vem

aí a Liga das Nações: tudo o que
precisa de saber em cinco perguntas

P

ortugal defronta Polónia e Itália e luta
pelo título na nova competição da UEFA,
que é uma via alternativa para quatro lugares
no Euro 2020.
Muito longe de ser linear e a atirar os últimos
bilhetes de qualificação para o final de março de
2020, pouco mais de dois meses antes do arranque da fase final.
Mas há muito mais. A nova competição que a
UEFA criou culmina nesse mini-torneio no verão de 2019 mas segue depois disso como uma
via alternativa de acesso ao Euro 2020.
Como vai ser a Liga das Nações?
Na verdade são quatro Ligas, que incluem as
55 seleções da UEFA divididas em função do
ranking de países da UEFA, cada uma com quatro grupos. Portugal entrou na Liga A como um
dos quatro cabeças de
série, portanto bem
no topo. O sorteio colocou a Seleção Nacional no Grupo 3,
com Itália e a Polónia
como adversários. É
da Liga A que sairá
o vencedor da Liga
das Nações. Como? O
primeiro de cada grupo apura-se para uma final
four, que decidirá o campeão.
E os outros, jogam para quê?
Jogam por quatro lugares no Euro 2020, e ainda para subir de Liga: sobem os quatro primeiros de cada grupo e descem os quatro últimos,
o que terá efeito na edição seguinte, daqui por
dois anos. Quanto à qualificação para o Europeu,
os quatro primeiros de cada grupo de cada uma
das quatro Ligas ficam com um «joker» no bolso. Essas 16 equipas poderão lutar por um lugar
no Europeu, através dos chamados «play-offs»,
caso as coisas não corram bem na qualificação.
Ou outras por elas. Mas só um ano mais tarde se
farão essas contas, para ver quem de facto vai
precisar. Já lá vamos.
Então e a qualificação para o Europeu?
Terminada a fase de grupos e jogada a final four
no verão de 2019, a Liga das Nações hiberna e
dá lugar ao apuramento para o Euro 2020, que
começa em março de 2019. Diferente do que

foi o apuramento para o Euro 2016. Então havia
nove grupos, oito de seis equipas e um de cinco, que foi aliás o de Portugal. Apuraram-se os
dois primeiros, o melhor terceiro e outros quatro
terceiros que jogaram um play-off. Para o Euro
2020 passará a haver 10 grupos de cinco ou seis
equipas. O Euro 2020, que vai jogar-se em 12
cidades europeias com uma final four marcada
para Londres, não terá um país anfitrião. Apuram-se diretamente os dois primeiros de cada
grupo, portanto 20. E os quatro lugares que restam, lá está, virão dos tais play-offs.
Bom, vamos lá aos play-offs
Temos então as tais 16 equipas que, por terem
vencido os seus grupos na Liga das Nações, ganharam direito ao lugar nos play-off. Mas por esta
altura, novembro de
2019, várias delas podem estar já qualificadas diretamente para o
Euro 2020. Portanto,
não usarão o seu lugar
e serão substituídas
pela equipa que se segue dentro da sua Liga
com melhor ranking.
Se já não houver equipas suficientes nessa lista,
vão-se escolhendo seleções por aí fora em função do ranking. Independentemente das equipas
que ficarem, os play-offs vão seguir a lógica das
Ligas originais. São quatro caminhos diferentes,
quatro torneios em formato «Final Four», duas
meias-finais e uma final. O vencedor de cada um
dos caminhos apura-se para o Europeu. E nesta
altura estaremos a 31 de março de 2020, com o
Euro a começa a 12 de junho.
E quando é que se sabe quem jogará com quem
no Euro 2020?
Pois, será a dois tempos. O sorteio da fase final
está previsto para o início de dezembro de 2019,
quando ainda faltará conhecer as últimas quatro
equipas apuradas. Portanto, em quatro dos seis
grupos ficará um lugar condicionado. Depois, a
UEFA prevê um outro sorteio adicional, a 1 de
abril de 2020, se for necessário em função das
equipas que finalmente se apurarem.

UEFA planeia terceira prova
europeia a partir de 2021
A UEFA planeia introduzir uma terceira competição
europeia a partir de 2021.
O anúncio foi feito pelo presidente da ECA (Associação Europeia de Clubes), o italiano Andrea Agnelli, que por inerência faz parte do comité executivo
da UEFA e do comité de competições do organismo
que tutela o futebol europeu.
«Pendente da aprovação do comité executivo
da UEFA, foi dada luz
verde para se introduzir uma terceira competição, o que fará com
que o número de clubes
seja de 96 na temporada
2021/22», disse Agnelli,
na assembleia geral da ECA, que decorre na Croácia. A aprovação do comité executivo é tida como
uma formalidade, pelo que a criação dessa terceira
prova é encarada como uma realidade a partir de
2021 por parte da ECA. Em conferência de imprensa, os responsáveis da ECA deram depois mais pormenores sobre o projeto, que pretende ter mais 16
novos clubes nas fases mais adiantadas das competições europeias e abrir espaço a clubes de menor
dimensão. À partida, o projeto sobre a mesa implica
uma redução do número de clubes na Liga Europa,
de 48 para 32 equipas, com a nova prova, que ainda
não tem nome definido, a ficar com os mesmos 32.
Ou seja, as três competições ficariam assim com 32
clubes a disputá-las, no tal total de 96.
«Fizemos um grande debate sobre maior participação dos clubes nas competições europeias. Neste modelos teremos mais 16 equipas. O Comité de
Competições da UEFA aprovou o novo formato»,
disse Agnelli, definindo já um timing para a aprovação do projeto: «Esperamos chegar a uma definição
final no Comité Executivo da UEFA em Dublin no início de dezembro.»
Moreirense proibido de
competir durante um ano
O Tribunal da Feira condenou esta sexta-feira o
Moreirense à suspensão de participação em competição desportiva por um ano, num processo de corrupção desportiva em que foram condenados outros
cinco arguidos, noticiou o Jornal de Notícias e confirmou também a Agência Lusa.
O Moreirense foi condenado também na pena única de 450 dias de multa à taxa diária de 250 euros,
perfazendo o montante global de 112.500 euros, por
quatro crimes de corrupção.
Refira-se que, para além do Moreirense clube, são
também arguidos Pedro Magalhães, filho do presidente Vítor Magalhães e um antigo vice-presidente

Liga das nações
Liga A

Grupo 1
		
1-França
2-Alemanha
3-Holanda
Grupo 3
		
1-Portugal
2-Polónia
3-Itália

J
2
1
1

P
4
1
0

Grupo 2
		
1-Suíça
2-Islândia
3-Bélgica

J
1
1
0

P
3
0
0

J
1
1
2

P
3
1
1

Grupo 4
		
1-Espanha
2-Inglaterra
3-Croácia

J
1
1
0

P
3
0
0

Grupo 2
1-Finlândia
2-Grécia
3-Hungria
4-Estónia

J
1
1
1
1

P
3
3
0
0

Grupo 4
1-Sérvia
2-Montenegro
3-Roménia
4-Lituânia

J
2
2
2
2

P
4
4
2
0

Liga C

Grupo 1
		
1-Escócia
2-Albânia
3-Israel
Grupo 3
1-Bulgária
2-Noruega
3-Chipre
4-Eslovénia

Liga B

J
1
2
1
J
2
2
2
2

P
3
3
0
P
6
3
3
0

Grupo 1
		
1-Ucrânia
2-Eslováquia
3-Rep. Checa
Grupo 3
		
1-Bósnia e Her.
2-Irlanda do N.
3-Áustria

J
2
1
1

P
6
0
0

Grupo 2
		
1-Rússia
2-Turquia
3-Suécia

J
1
2
1

P
3
3
0

J
1
1
0

P
3
0
0

Grupo 4
		
J
1-Dinamarca 1
2-País de Gales 2
3-Rep. da Irlanda 1

P
3
3
0

J
2
2
2
2
J
2
2
2
2

P
6
2
1
1
P
4
3
2
1

Grupo 2
1-Bielorrússia
2-Luxemburgo
3-São Marino
4-Moldávia

J
1
1
1
1

P
3
3
0
0

Grupo 4
1-Macedónia
2-Arménia
3-Liechtenstein
4-Gibraltar

J
2
2
2
2

P
6
3
3
0

Liga D

Grupo 1
1-Geórgia
2-Andorra
3-Letónia
4-Cazaquistão
Grupo 3
1-Kosovo
2-Ilhas Faroé
3-Azerbaijão
4-Malta

Manuel Orlando «Alhinho», os quais foram condenados a três anos de prisão, com pensa suspensa.
De resto, também são arguidos os antigos futebolistas Nuno Mendes (condenado a três anos e meio
de prisão, com ppena suspensa mediante a condição de entregar 1500 euros a instituições de solidariedade) e Sérgio Grilo (condenado a um ano e três
meses com pena suspensa mediante a entrega de
mil euros a instituições de solidariedade) e o ainda
futebolista Williams, que joga atualmente no Ponte
da Barca (condenado a dois anos com pena suspensa mediante a entrega de dois mil euros a instituições de solidariedade).
Em causa está a compra de jogadores da Naval 1º
de Maio e do Santa Clara, no campeonato da II Liga
da temporada 2011/12, numa época em que o clube
de Moreira de Cónegos acabou por subir à Liga.
Refira-se, de resto, que este caso começou com
uma denúncia de Aprígio Santos, antigo presidente
da Naval, que ao Maisfutebol disse não ter conhecimento ainda da decisão do tribunal, acrescentando
porém «já era tempo de se fazer alguma coisa».
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