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35 anos de marchas e uma linda
Noite de São João no Oriental

omingo dia vinte
e três, como manda a tradição, foi
realizada no clube Oriental Português de Montreal
mais uma noite comemorativa das festividades de
São João.
Como é bastante conhe-

cido organiza sempre uma
boa noite bem festiva nos
arredores do clube e sempre apresentam bons espetáculos para o nosso povo.

niela Fiorentino, seguida o
grupo Cana Verde. Quero
realçar este grupo porque
eles fazem um grande espetáculo e acho notável que
há de tudo, jovens e menos
Para este evento o Oriental jovens, os três tocadores
teve uma artista bastante de concertina, um grande
apreciada por todos, DaContinuação na página 6

Já podem viajar na

gastronomia requintada

Lisboa-Porto
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Lista da Forbes dos melhores vinhos de 2019 destaca um Porto e dois tintos
1. Scarecrow Napa Valley Cabernet Sauvignon 2015; 2. Domaine de La Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits 2000; 3. Soldera Case Basse Sangiovese Toscana 2006; 4. Château d’Yquem
Bordeaux Sauternes 2001; 5. Taylor’s Very Old Single Harvest Porto 1968; 6. Domaine de La
Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits 2011; 7. Viñedo Chadwick Chilean Cabernet Sauvignon
2014; 8. Masseto Tuscan 2005; 9. Cartuxa Pêra-Manca 2005; 10. Pétrus Bordeaux 2005; 11. Monteviejo Argentinian Malbec 2010; 12. Casa Ferreirinha Barca Velha 1999.
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Saúde

que (não) temos
texto:
José Costa

A

o cair do pano da presente legislatura, eis
que surge, à pressa, a
reforma do Sistema Nacional
de Saúde (SNS). Presentemente em discussão entre os
deputados eleitos pelos portugueses, na casa
da democracia, que é a Assembleia da República, a discussão da reforma do Sistema Nacional de Saúde, parece não reunir o consenso
geral. Perigoso, porque o Presidente da república já veio a público dizer que não aprovará
a reforma do SNS eleita apenas por partidos
da esquerda.
Mas nós portugueses infelizmente já estamos
habituados a este tipo de coisas e, nesta como
em outras matérias, os partidos com acento no
hemiciclo não se entendem e quem sofre é o comum cidadão que não tem dinheiro para se tratar
em hospitais e clínicas privadas. E é precisa, entre os hospitais e clinicas privadas está o cerne
da questão. PCP, PEV e BE, com a anuência do
PAN, tudo partidos do quadrante político de esquerda, que apoiam a “geringonça governamental” de António Costa, vêm agora “roer a corda”
e deixar o Partido Socialista entre “a espada e a
parede”, sendo obrigado a negociar com o PSD
a aprovação da nova lei de bases que resultará
na reforma do SNS. Caricato, dirão uns, oportuno será a opinião de outros. Isto é, por aqui se
vê o quanto a política tem de “jogo de cintura”.
Uns são parceiros quando convém, deixando a
vez para os outros que à partida são “contra”,
passarem a ser a “favor” conforme a sua conveniência. Os partidos de esquerda só aprovam a

reforma do Sistema Nacional de Saúde se o Governo “deixar cair” (leia-se acabar) as parcerias
público-privadas (PPP’s) que mantém com os
hospitais e clinicas, privados. PCP, PEV e BE,
apelam ao mais fiel marxismo/leninismo que se
pode ler nas suas cartilhas, afirmando perentoriamente “não à saúde privada”. Parece ser este
o lema da Esquerda portuguesa, com ideias perfeitamente ultrapassadas nos dias de hoje. Mas
afinal em que País estes senhores vivem?
Se não fossem as parcerias público-privadas, a
saúde dos portugueses que está mal, estaria muito pior. Em que País pode ser admissível esperar
mais de um ano por uma consulta de especialidade? Em que País são convocados utentes para
cirurgias e que já faleceram? Em que País o SNS
se esquece de marcar os exames e as consultas
dos seus utentes?
Enfim estas e outras questões a que o Governo e os partidos do ciclo governamental deveriam responder, mas não o fazem, escondendo-se
atrás de uma discussão política que não serve os
interesses dos cidadãos. A preocupação vai por
inteiro para a discussão de o hospital privado estar a ganhar dinheiro vindo do Estado, servindo
a tempo e horas o utente. Mais, salvando vidas.
Não, isso não é importante para os senhores e
senhoras deputados que tem entre mãos a elaboração de uma Lei que permita ao SNS beneficiar
os seus utentes.
Sinceramente, quando se deveria discutir a saúde dos portugueses com elevação e seriedade, o
que se nos é dado a ver, são jogos de interesses
políticos remetendo para último plano aquilo que
é o mais importante, o povo. Aliás, o povo que só
é para aqui chamado aquando dos atos eleitorais.
Rapidamente veremos, porque se aproximam as
eleições legislativas (outubro deste ano), o povo
a ser chamado, acolhido, elevado e mais um sem
número de adjetivos, todos com o propósito de
“sacar” o voto. Portugal, como alguém disse no
momento de partida após o 25 de Abril de 1974,
será um País governado por “gente sem caráter,
corrupta e sem qualquer tipo de vergonha em lapidar o País, que poderia estar entre os melhores
da Europa…”. A verdade custa a ouvir, mas ela
está bem “estampada” num estudo da Universidade Nova de Lisboa, concluiu e onde se pode
ler que, nos últimos 25 anos, 24% das propostas
para reforma da saúde ficaram completamente por realizar. Ou seja, cerca de um quarto das
200 propostas para reformar o sistema de saúde
dos portugueses que foram feitas nos últimos 25
anos, nunca chegaram a sair do papel.
É esta a gente que nos governa e nos trata
verdadeiramente da saúde…

Especialista em ciências ocultas, ele irá guiá-lo para encontrar o seu
caminho em: amor, trabalho, família ou justiça ...
Proteção abrangente: pessoas más, ruins mente, doença,
depressão ou bloqueios pessoais e profissionais.
Sem problemas sem soluções
Resultado rápido e discrição 100% garantida.

Para mais informações

438-483-9208

voyance.sadinma@gmail.com
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“Vieira da Silva. Exposição imersiva na obra da artista” é inaugurada nesse dia,
às 18:00, no âmbito da iniciativa “A Arte Chegou ao Colombo”, em 9.ª edição. A
mostra ficará patente até 26 de agosto, de acordo com a organização.
O projeto será concretizado num museu temporário que estará no interior do Centro Comercial Colombo, com as obras de Vieira da Silva a ser alvo de animações,
efeitos e desconstruções pela dupla criativa Oskar & Gaspar, com banda sonora
de Rodrigo Leão.
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Princípio

do fim da ilusão

texto:
jorge correia

O

recente episódio da
abolição das taxas
moderadoras de acesso aos serviços de saúde traz à
luz do dia a ilusão com que se
tem vivido em Portugal. Certamente que muitos preferem ignorar, ou desculpar com justificações mais ou menos desajeitadas, contudo
não se pode negar o desequilíbrio a que Portugal chegou.
Na negada perseguição pelo equilíbrio das contas nacionais, e como todos sabemos não se pode
tirar nabos da púcara, o governo atual, entre a
espada da pressão internacional e a parede que o
eleitorado formou em torno das expectativas que
o próprio PS criou, não houve alternativa a não ser
orçamentar para os serviços públicos e depois cativar, ou seja, não gastar, por forma a não romper
as exigências externas de equilíbrio orçamental.
Teimamos viver acima das nossas possibilidades
e a aceitação por parte do PS desta abolição das
taxas moderadoras promovida pelo BE revelou
também outra coisa: primeiro aprova-se, depois
logo se vê como se vai fazer. Ora, a questão bateu
na trave quando verificaram que o custo seria de
150 a 180 milhões, a inexatidão deste número só
por si assusta, ou por incompetência ou por total
desgoverno. Veio a solução em cima do joelho,
à portuguesa: vamos fasear a abolição das taxas,
como se o faseamento alguma vez fosse reduzir o
custo total. A era do dar tudo a todos está a revelar,
mesmo para aqueles que não querem admitir, o
lado pernicioso desta receita eleitoralista. Portu-

gal chegou a um ponto em que se não renovar a
sua forma de estar coletivamente, se o povo português não levantar os olhos e largar esta ilusão
de mendicância junto de um governo paternalista,
cuja revolução dos cravos antes de eliminar acabou por incentivar ainda mais, não chegará a lado
nenhum. Infelizmente a oposição não descola deste trilho, pois prefere jogar pelo seguro, manter as
ramificações de influência, do que pensar e propor
ideias progressistas, com metas claras e objetivas.
O amadorismo prevalece amparado pela falta de
exigência de um povo acomodado, vaidosamente
humilde, cujas boas características de dinamismo,
empreendedorismo se revelam quando não há alternativa, mas depois fica-se por ali, naquela complacente e vaidosa humildade de não se ir mais
além... onde parará aquele espírito que mobilizou
aqueles portugueses dos Descobrimentos?
Há urgência em sairmos do entorpecimento desta ilusão, de usarmos este empreendedorismo em
nosso favor, e só espero que estes episódios sejam suficientes para acordar este povo, que sem
dúvida nenhuma merece mais e melhor, mas que
tarda em se posicionar para ter líderes eficazes,
eficientes e progressistas em vez do oportunismo
vigente, antes que os episódios se tornem mais
dolorosos.

Jantar sexta-feira 28 de junho. Carne Porco
À Alentejana ou Bitoque. Animação vinda de
Brampton, César Russo e DJ XMEN. Reserve!
514-255-4849 ou pelo Facebook.

Casa

dos

Açores

do

Québec

Almoço celebrando o Dia do Canadá no dia 1 de
julho de 2019 das 13h às 17h. Haverá um piquenique em frente da sua sede. São todos bem-vindos. Ementa: sardinhas grelhadas com batatas
escoada, bifanas e malassadas. 514-388-4129.

Excursão

para as grandes

Espírito Santo de
St-Bernardette em Gatineau

festas do

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza
um passeio em Gatineau para as grandes festas
do Espírito Santo de St-Bernadette no domingo
7 de julho de 2019. Saída na sede da filarmónica
situada no 260 Rachel Este, pelas 7h30. Esta excursão custará 40$ para a viagem em autocarro.
Para mais informações contactar José Machado: 450-975-2006 ou 514-803-4686.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Tel.: 514 849-9966

Professor
Sehroudara

Vou vos revelar coisas
extraordinárias sobre a
sua vida sentimental e profissional. Você quer
seduzir um homem ou mulher? A sua relação
está quase a acabar. Contacte-me eu posso
vos ajudar.

Fala inglês e francês
Pagamento após resultados
Eu posso te ajudar a
resolver todos os seus problemas.
Escritório ou de visita 7/7 com hora marcada.

438-368-7266

Associação Portuguesa Canadá

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Médium Africain

Kady

AGENDA COMUNITÁRIA

vidente

438 686 4652

disponível no whatsapp osi
Email: daraserou@gmail.com

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Marcelo Rebelo de Sousa foi nomeado “Apôh”
No passado dia 14 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa foi nomeado “Apôh”, uma espécie
de rei do amor da Costa do Marfim. A cerimónia decorreu na sede do Distrito Autónomo
de Abidjan e houve lugar a coroação - simbólica, é certo - e tudo. Na ocasião, o chefe de
Estado declarou-se “muito contente de ser Presidente da República e não rei”. Isto porque “seria muito pesado para um republicano ser rei. Muito, muito pesado”, acrescentou.
Pesada é também a sua agenda de vagens oficiais e de Estado.
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A Lenda Do Castelo De Bragança
texto:
josé da conceição

O

Castelo de Bragança
é um dos melhores e
mais perfeitos monumentos portugueses da arte
guerreira medieval. Constituem-no duas cinturas de muralhas flanqueadas de torres e torreões em formas variadas---redondas, pentagonais, quadrangulares---e a
torre de menagem, ameadas e seteiradas. Estas
torres e torreões foram desaparecendo com o
andar dos tempos e a incúria dos homens. Contudo, subsistem ainda algumas, entre as quais
a chamada Torre da Princesa, de que falará
a nossa história. Quanto às portas do Sol e da
Traição, às quais também está ligada esta lenda,
há muito que desapareceram.
Os castelos medievais não eram meros “quartéis”.
Eram centros aglutinadores de todo um território
mais ou menos povoado e não foi por acaso que
as cidades cresceram a partir desse centro, dentro
e fora das muralhas, com tudo o que isso significava de desenvolvimento industrial e comercial.
Por outro lado, a par deste desenvolvimento que
chamava as populações dos arredores, muita gente vinha de outros pontos dos vários reinos, o que
fazia com que os castelos fossem um centro cosmopolita. Cavaleiros e jograis, vindos de longes
terras, traziam notícias e mexericos que alegravam
as cortes dos senhores dos castelos e contribuíam
para a formação de verdadeiros núcleos culturais
de intenso intercâmbio. A lenda que vou contar
passou-se nesses tempos, já tão longínquos, da alvorada do reino de Portugal. Os acontecimentos
desenrolaram-se num meio como o que acabo de
referir, no Castelo de Bragança. Nesse tempo era
o senhor do castelo um nobre autoritário e temível
ao qual ninguém ousava desobedecer. Como não
tinha filhos, vivia com ele uma sobrinha, que sendo
órfã, era tratada como sua filha fosse. Um dia, um
jovem cavaleiro, sem meios e sem nome, chegou
ao Castelo de Bragança. Vinha, com muitos outros,
em busca de fama e proveito, isto é, procurava um
senhor a quem servir de modo a praticar qualquer
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feito que honrasse e ilustrasse o seu nome. Poucos
dias passou no castelo. À noite, depois da ceia, nos
saraus em que brilhavam os jograis, o cavaleiro
podia admirar a sua castelã. E ela admirar aquele
cavaleiro andante. Esses poucos dias bastaram para
que os dois se apaixonassem e se deparassem com
a impossibilidade da união que desejavam. O cavaleiro era jovem e não tinha ainda um nome honrado
por feitos heróicos. A castelã era rica e herdeira de
todos os bens do senhor de Bragança. Entre ambos
havia, pois, um desesperante abismo social, que
nem os costumes do tempo nem o temperamento
do nobre braganção, permitiam transpor. Como
numa terra em paz não era possível ao cavaleiro
acrescentar a sua honra, decidiu partir para outros
sítios onde o seu braço guerreiro tivesse emprego
mais rápido e garantido. Não diz a lenda para onde
partiu o rapaz. Indica apenas que foi para longe,
talvez, quem sabe, para a Terra Santa. Antes de
partir, porém, juraram-se secretamente fidelidade
eterna. Ligada a um juramento, cuja quebra, naquela época, significaria desonra para toda a vida,
a castelã viu passar os meses e depois os anos, sem
que o seu apaixonado voltasse. Muitos pretendentes se apresentaram a requestá-la, mas a todos ela
despedia com delicadeza e segurança. O senhor de
Bragança andava intrigadíssimo com esta atitude
da sobrinha. Deve dizer-se, à laia de explicação,
que nesta época o destino inevitável da mulher
era o casamento, a menos que se desejasse entrar
para um convento. Ora o que intrigava o castelão
era que a sobrinha não parecia desejar nem uma
coisa nem outra. Assim, pensou que o melhor era
interrogá-la sobre as causas do seu estranho procedimento. Uma tarde em que a donzela passeava
num pequeno jardim do castelo, aproximou-se dela
e saudou: boas tardes, minha filha. - Boas tardes,
senhor meu tio, respondeu ela, Beijando-lhe a mão-Venho saber o que se passa convosco que recusais
a mão de quantos cavaleiros aqui vêm a Bragança com esse fim! - perguntou de chofre o castelão.
Apanhada desprevenida, a rapariga não encontrou
resposta imediata. Empalideceu, primeiro, depois
corou e, por fim, a medo, explicou: - Meu tio, há
cerca de dez anos passou por aqui um cavaleiro
sem nome e sem fortuna. Não deveis lembrar-vos
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01:00 Filhos da Nação
01:30 O Sábio
02:15 Os Boys
03:00 Açores Hoje 2019
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
08:20 Helfimed - 2019
08:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico-Açores
11:30 Pérolas do Oceano

4ª-feira, 26 de junho
19:45 Passadeira Vermelha
20:30 Linha Aberta
21:15 Quem Quer
Namorar com o Agricultor?
22:00 Cinema
23:15 Televendas
00:15 Camilo, O Presidente
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina
06:00 Primeiro Jornal
09:45 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Tempo de Antena
14:15 Quem Quer
Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
18:45 Segundo Sol
5ª-feira, 27 de junho
19:45 Passadeira Vermelha
21:00 Quem Quer
Namorar com o Agricultor?
22:45 Cinema
23:15 Televendas
00:15 Camilo, O Presidente
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina

porque não era homem a quem reparásseis. Mas
eu amei-o, e ele a mim. Sabendo que vós não consentiríeis no nosso casamento, ele partiu a ganhar
nome e honra para me vir buscar. A ele me prometi,
senhor, por ele esperarei. - Louca!, gritou furioso o
tio. - Que fareis se ele jamais voltar? Que farei se
ele se esqueceu as promessas e casou com outra
mulher? Sandeus!-Se assim for, meu tio, disse ela
com firmeza - mesmo que assim seja, esperá-lo-ei.
A minha palavra manter-se-á até à morte! O velho
senhor de Bragança virou as costas à sobrinha, furioso e impotente para insistir, para lhe arrancar
um pouco de lógica, qualquer palavra razoável.
Muito tempo ruminou sobre tudo aquilo sem atinar em como resolver o caso. Quanto mais pensava
mais se convencia de que a sobrinha não ouviria a
voz da razão. De repente, teve uma ideia que o fez
sorrir, primeiro apenas divertido, depois com um
certo ar diabólico. Havia de conseguir casar a rapariga o mais depressa possível! Uma noite, eram
já altas horas, irrompe na câmara da sobrinha com
um pano branco a cobri-lo por completo, como se
fantasma fosse. A moça, que dormia placidamente,
acordou em sobressalto ao som de uma voz cava
e profunda que lhe dizia: - Lembras-te de mim?!
Há dez anos que aqui estive, há dez anos que nos
amámos e prometemos. Morri, meu amor, morri!
Estás livre da tua promessa e quero que te cases
com o primeiro homem que chegar a Bragança
para te pedir! Ouviste?! Semiparalisada de medo,
a rapariga mal percebeu as palavras do fantasma.
Quando recuperou um pouco o ânimo, lembrou-se
subitamente de Deus e invocou-o naquela aflição.
Nesse mesmo instante, abriu-se uma porta donde
jorrou uma luz intensíssima e sobrenatural que surpreendeu o falso fantasma. Este, num pulo, fugiu
da câmara da sobrinha, antes que ela percebesse
quem tentava enganá-la. Diz-se que nunca mais
o senhor de Bragança a importunou, nem mesmo
quando ela subiu à torre mais alta e esguia do castelo, a fim de esconder para sempre o seu amor. Desde então, passaram a chamar a essa torre Torre da
Princesa. Quanto à porta por onde apareceu o falso
fantasma, a tradição chamou-lhe Porta da Traição,
assim como ficou sendo conhecida como Porta do
Sol o local por onde Deus se manifestou em luz.

08:00
09:45
11:00
13:00
14:00
14:15

Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Avenida Brasil
Tempo de Antena
Quem Quer
Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
18:45 Segundo Sol
6ª-feira, 28 de junho
19:45 Passadeira Vermelha
20:30 Linha Aberta
21:15 Cartaz Cultural
22:00 Como Isto Anda?
22:45 Volante
24:00 Televendas
00:15 Camilo, O Presidente
01:00 Edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 O Programa da Cristina
06:00 Primeiro Jornal
09:15 Linha Aberta
10:15 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Tempo de Antena
14:15 Quem Quer
Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração

4ª-feira, 26 de junho
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Entre Tantos
20:58 FFF - Fashion Film Factory
21:12 Cinebox
21:32 Mais Bastidores - Noite
22:55 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
06:00 SOS 24
07:30 Notícias
13:10 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Eco24
16:30 21ª Hora
17:30 Circulatura Do Quadrado
18:30 Mais Bastidores - Noite
5ª-feira, 27 de junho
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Alexandra Borges - Debate
22:00 Circulatura Do Quadrado
22:45 Mais Bastidores - Noite

23:30
01:30
05:00
09:00
11:30
13:10
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30

TV Shop
Diário Da Manhã
Notícias
SOS 24
Notícias
Mais Bastidores - Tarde
Notícias
SOS 24
Notícias
Ana Leal
Mais Bastidores - Noite

6ª-feira, 28 de junho
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:30 Eco24
21:00 Mais Bastidores - Noite
23:00 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
08:00 SOS 24
09:30 Notícias
13:12 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SOS 24
16:00 Notícias

Programação LUSAQ
2ª-feira às 21h | 3ª-feira às 12h
4ª-feira às 18h30 e às 13h
5ª-feira às 13h30
6ª-feira às 16h30 e às 1h30
Sábado às 11h | Domingo às 00h

ROSEMONT

4PLEX A VENDa 685,000$

ROSEMONT

DUPLEX A VENDa 599,000$

ST FRANCOIS

SPLIT LEVEL BUNGALOW A VENDa 310,000$

6292-6296A Des Ecores. En plein coeur de Rosemont à deux
pas du parc Molson et le fameux cinema Beaubien entourée de
cafés, restaurants et bistros ! Un des appartements + sous-sol
sera libre pour occupation le 1er juillet 2019.
À qui la chance !!!

5938-5940 Rue Cartier ! Magnifique duplex avec 3 trois chambres à
l’étage, un sous sol fini et une magnifique cours arrière !
Si vous préférez vivre la vie du cartier, cette propriété est pour vous !!!
Appelez nous des maintenant !

Belle maison rénovée avec goût du jour ! Cette magnifique propriété à
paliers multiple vous charmera par son style unique au plafond cathédral et un merveilleux sous-sol récemment refait au complet+Cuisine
rénovée, salle de bains rénovée et beaucoup plus! Situé sur une rue
très tranquille. VENDEURS MOTIVéS

VILLERAY

VILLERAY

ROSEMONT

ido

d
n
e

V

TRIPLEX VENDido A 102% Do PReço em 10 dias

o
d
i
d

n
e
V

COTTAGE VENDido A 116% em 10 dias

o
d
i
d

n
e
V

TRIPLEX VENDido a 93% Do Preço em 26 dias

20 anos de experiência para melhor vos servir
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Apoio de 6500 euros será para emigrantes
que queiram voltar com família

O secretário de Estado do Emprego confirma a intenção governamental de recuperação dos emigrantes que saíram de Portugal, com um incentivo monetário de
ajuda à integração.
O valor máximo de apoio pode chegar aos 6500 euros.

Jornal a voz de portugal, edição do 26 de junho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

São João

no

Marché Sá

texto:
jorge
matos

U

ma tradição
que
já vem do
tempo do patriarca da família o defunto Sr. Balbino Sá, festejar o São João à moda
do nosso Portugal, é pois nesta altura que nos Açores se comemora
as Sanjoaninas.
O saudoso Senhor era oriundo

Filhos

da, chouriço, e outras iguarias, uma
tarde quente igual à alegria que se
dos Açores. Foi no espaço diante via nos rostos dos organizadores
do Marché Sá e Filhos que foi or- do evento. A filarmónica Portugueganizado o arraial, como não podia sa de Montreal animou com várias
deixar de ser, havia sardinha grelha- músicas do seu vasto reportório.
Que esta iniciativa se perpetue por
muitos anos em memória do nosso
amigo de todos e da sua linda família Sá.

e

E

a

Marcha Continua

na

APC...

saúde, não quis ficar à margem de
mais uma marcha. As marchantes
sta associação, como vem apresentaram uma indumentária de
acontecendo há alguns
anos, comemora o São João
Batista, com os festejos usuais da
época, ou seja a sardinha assada, as regras, o chouriço assado
e outros petiscos, doçaria, as malassadas, o arroz doce, e outras
iguarias, cozinhadas pelas Sras.
incansáveis Conceição Ferreira, e
Julia Ferreira.
damas da corte ou rainhas, podemos
lhes chamar, devido ao porte altivo
e gracioso de todas elas, acompanhado pela voz impressionante da
madrinha Sra. Suzete Nobre. Estão
de parabéns toda administração, encabeçada por Virgílio Santos, seu
presidente, pessoa incansável como

texto:jorge matos
fotos de manuel neves

E

Esteve uma sala cheia a condizer
com o ambiente de alegria, para isso
contribuiu a música do DJ Eduíno
Machado, ao gosto dos dançarinos
em pista. O momento alto dos festejos foi a apresentação da marcha
desta prestigiosa Associação, já com
uma tradição de ser composta de
mulheres, que não olham a por vezes todas as pessoas implicadas, modisultrapassar dificuldades para manter tas, modelistas e outras que por lapesta dita tradição. A Sra. ensaiado- so não são eventualmente incluídas.
ra Sandra Costa, com problemas de Viva o São João

7

O Espírito Santo está
passando por aqui... em Ste-Thérèse
Sexta-feira, dia 21 de junho organizou-se a benção da carne, pão,
massa e vinho. E já estão a preparar-se para as grandes festas do
Espírito Santo para este fim de semana, ou seja, 29 e 30 de junho
de 2019 que se vão se realizar no hôtel de ville de Ste-Thérèse. As
Mordomas convidam todos a vir festejar em grande.

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 26 juin, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Viva o São João no Clube Portugal Oprah

foi jantar no
restaurante Ferreira

texto:jorge matos
fotos de manuel neves

O

Café

mundo, foi ao Restaurante Ferreira
Café na segunda-feira 17 de junho.
Ela estava na cidade para falar no
“Centre Bell” na noite de domingo
á alguns e, em vez de sair correndo da cidat e m p o s de, Winfrey ficou por lá durante o
eu encon- dia - ela também foi visitar uma estrei Carlos Fer- cola em Pierrefonds.
reira e disse-me que há sempre Parabéns ao Ferreira Café e à sanotícias em qualquer lugar, é só borosa gastronomia portuguesa.
procurar e apanhar a notícia.
Nos últimos tempos estou sempre
a ver os meios sociais tal como Facebook, Instagram e Linkedin. E,
encontrei esta notácia que seria bastante interessante ver e ler. Porque
não é todos os dias que Oprah Winfrey, ícone de um dos programas
televisivos mais vistos através do
texto:
Sylvio
Martins

Clube Portugal de Montreal, como manda a tradição, festejou o Santo
padroeiro do Quebec, embora
que em Portugal também se festeja este Santo.
Sardinha assada e outras iguarias

H

da praxe como é hábito nestas festas,
o gostoso arroz doce e as malassadas. Sala com bastante gente alegre e
contente a festejar o Santo do cordeirinho ao colo. Viva o São João.

35 anos de marchas e uma linda
Noite de São João no Oriental
TEXTO: Sylvio Martins
Fotos: João Arruda

Continuação da página 1
“bravo”. Espero que continuem a
divulgar a nossa cultura através de
Montreal, do Quebeque, do Canadá

e mesmo através do mundo porque
vocês tem uma chama portuguesa
que nunca vai apagar. De seguida
o melhor grupo em Montreal, O
Contacto fizeram um grande espetáculo. Só para realçar este evento,
muita gente foi ao Oriental e adorei
tudo, através da noite. E, o momento importante da noite, a apresentação da 35ª Marcha do Oriental. É
de salientar que Angelina Galhoz
fez parte de 35 edições desta Marcha e é importante de a reconhecer
em grande porque é muito difícil de

ano por ano continuar esta linda tradição. E sei que todos os membros
vão todas as semanas praticar esta
marcha e que sacrificam muito para
estarem lá todas as semanas. E, que
se tu não dás o teu 200% e que só
apareces no grande dia, ficas bem
perdido, e é importante louvar todas
estas pessoas que trabalharam nesta
marcha e que fizeram um lindíssimo espetáculo que mereceu aplausos de todos os presentes.

TUK TUK

O

está viajando

Ano passado tivemos o mos ter uma entrevista em destaque
prazer de apresentar o com os homens à frente do Tuk Tuk
“Tuk Tuk” do Café Chia- de Montreal, Chiado Nº28.
do Nº 28 no Carrefour Laval.
Agora esta linda máquina
veio de Portugal e transformado para servir café,
“shakes” e pastelerias portuguesas, está a passeando através de Montreal.
A semana passada foi ao
festival e fez a alegria de
muitos, e no fim de semana transato foi no festival
de São João no bairro Sud-Ouest de Montreal. Va-

Antes

depois

Eu encontrei um pó semelhante ao sal na minha entrada. Eu tentei de tirá-lo
pensando que era um ingrediente de cozinha que alguém tinha deixado lá.
Desde aquele momento senti coisas dentro da minha mão, como formigas
dentro da minha pele. Os médicos e o dermatologista não conseguiram encontrar uma cura nem uma razão para as bolhas que continuavam doendo.
Eu usei e tentei de tudo e desesperada fui ver José. Ele descobriu a feitiçaria
que foi colocada em minha casa e o nome e o rosto da pessoa que fez isso.
Eu já estou 100% e recomendo José. Abigail

Antes

depois

O meu marido teve um forte cansaço físico, então fomos ver os médicos.
Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla que tinha medicação, mas
não tinha cura. Nós fomos ver José e ele nos deu uma cura não apenas
tratamentos como você vê, ele é ótimo. Obrigado José. Gizel e Isaac
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Festejou-se pela primeira vez o São João na Igreja de St-Enfant Jésus
com o Grupo folclórico & etnográfico Português de Montreal e no dia 30
de junho de 2019 vão realizar a festa da amizade às 13h na grande sala
da igreja St-Enfant-Jésus. 30 castanholas para adultos e 15 castanholas
para crianças. A festa será animada pelo Júlio Lourenço. Para mais informações Isabel Gaspar: 514-880-2954.

Jornal a voz de portugal, edição do 26 de junho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Lisboa - Porto

um verdadeiro projeto
artístico gastronómico em Montreal
trução, a Ponte Champlain e a autoroute estava
tudo em construção, 20 ou 30 minutos para chegar ao restaurante, transformavam-se em 50 a 60
á treze anos encontrei minutos e de vez em quando o cliente nem podia
um homem bastante chegar lá. Mas em qualquer negócio devemos reinteressante que ti- modelar e refazer uma nova imagem.
nha uma visão extraordiná- Herman explicou-me que o ano passado ele e
ria. Ele criou um festival fora a sua mulher foram a Portugal e viajaram atrado normal, onde, mesmo hoje, muitos estão vés de Lisboa. E, de repente ele teve uma ideia
copiar a maneira como ele fez este festival
multicultural.
texto:
Sylvio Martins

H

Alguns anos depois Herman Alves inaugurou o
restaurante Bitoque com a sua família, fez mexer
muito o bairro “Sud-Ouest de Montréal”. Esta
comunidade quebequense descobriu a gastonomia portuguesa e ao mesmo tempo foi o primeiro
restaurante português “apportez votre vin”. Anos
passaram e a construção na rua Notre-Dame e
várias circunstâncias trouxeram momentos muito difíceis para o restaurante. Dois anos de cons-

olhando um elétrico (Tramway): ele teve a ideia
de apresentar a gastronomia portuguesa tal como
uma viagem de Elétrico de Lisboa até ao Porto.
Iniciou-se o projeto de Lisboa-Porto. De lá ele
fez construir um terraço tal como um elétrico, fui
lá a semana passada e é realmente muito lindo.
Dentro do restaurante algumas coisas mudaram,
tal como a remodelação de uma sala chamada
Amália que é um linda sala de espetáculo bastante acolhedora e muita linda, neste momento há
espetáculos de Fado, de vez em quando e Jazz,
todas as semanas faz a alegria de muitos que
gostam deste estilo musical.
Na parte gastronómica tive o prazer de provar
alguns pratos mais populares e foram todas uma
delícia tal como Bacalhau à Brás, Bacalhau à
Terra Nova, Bacalhau à Zé do Pipo, Bacalhau à
Lagareiro. Supreme de frango Piri-Piri que foi

uma verdadeira surpresa
pelo gosto e apresentação. Borrego ao vinho
do Porto que foi fantástico, Bochecha de vaca
confit e muito mais.
Nos últimos tempos podemos notar que ele foi
integrado como membro
da Confraria do Vinho
do Porto, e recebeu uma
bolsa para este grandioso projeto gastronómico.
A Voz de Portugal congratula Herman Alves
e o seu projeto bastante
interessante para a promoção da gastronomia
e cultura das nossas raízes.

Gu i a do consu midor
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O guia comercial da comunidade portuguesa em Montreal

é um espaço informativo para a vossa empresa

Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 26 juin, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !
Agências de viagens

Contabilista

Importadores

agência

Algarve

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

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

Mercearias

Equinox Outremont
Voyage Tagus

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

Monumentos

Notários

Dentista

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

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

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Importadores

4701 St-Urbain, Montreal

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

514.281.6947
514.227.1777
514.844.0223
438.387.8990
514.844.2169
450.978.9667
514.843.6668
514.849.1803

São Miguel
Waldman

514.274.8553
514.849.9696

Renovações

www.acaixa.ca

RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Gilberto

especialista em
Renovações
ligeiras

Seguros

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

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida
Plano Poupança
- Reforma

T.: 514.668.6281

- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

Restaurantes

Tony

importadores de
Produtos do mar
Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

Padarias

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

Companhia portuguesa especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Peixarias

Tel.: 514.842.3373

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

Maitre

Eduardo Dias

Anges Gourmets
Bela Vista
Coimbra
Croquettes Maia
Notre Maison
São Miguel
Padaria do Rosário
Romados

Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

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

Restaurantes

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Renovações

Informe-se
sobre os
nossos preços
a partir de 1$
por semana

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

Conception Oliveira
Entreprise ViceVersa
Macfil Paysage
Almeida

450.575.8271
514.912.0063
514.977.3248
514.284.7239

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

Receita do chefe ribeiro

Douradas grelhadas com molho de mostarda
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CUPão de assinatura

Ingredientes
2 douradas; 2 c. chá sal; 2 c. sopa azeite; 1 c. sopa mostarda; 2 limão; qb salsa picada; 1 courgette (média); 1
cebola roxa (média); qb tomilho fresco
Preparação
1. Passe as douradas por água, enxugue-as muito bem
com papel de cozinha e tempere-as por fora e por dentro
com 1 colher de chá de sal.
2. Aqueça muito bem uma grelha ou chapa para grelhados.
3. Misture 1 colher de sopa de azeite com a mostarda,
o dente de alho espremido, 1 colher de sopa de sumo
de limão.

4. Corte a courgette em rodelas e a cebola em gomos.
Corte o restante limão em rodelas finas e disponha-as
ligeiramente sobrepostas sobre as douradas. Por cima
disponha algumas hastes de tomilho e ate com fio de
cozinha para manter as rodelas no sítio.
5. Regue a chapa com o restante azeite, por cima coloque as douradas, e ao lado, as rodelas de courgette e
os gomos de cebola e pincele com o molho preparado.
6. Deixe grelhar durante cerca de 10 minutos, vire as
douradas e os legumes, volte a pincelar com o molho e
grelhe durante mais 10 minutos.
7. Salpique as douradas com salsa picada e sirva com
os legumes.

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:

APT.:

CIDADE|PROVÍNCIA
Tel.:

Código Postal:

Tipo de cartão:
#:

-

Visa
-

Mastercard
-

Amex
| exp:

/

Recortar e enviar para : A Voz de Portugal
4231-B Boul. St Laurent
Montreal, Qc, H2W 1Z4

* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx
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Chamar “filho da puta” à polícia não é crime, é “grito de revolta”
Dois agentes da PSP da esquadra da Amadora haviam apresentado queixa contra dois homens
pelos crimes de injúria agravada e de ofensa à integridade física qualificada. Mas o processo foi
arquivado e as justificações para tal não estão a ser bem recebidas junto daquela força policial.
Tudo aconteceu em maio do ano passado junto ao Bingo da Amadora. Dois homens “alcoolizados” estavam a “falar alto e estavam de ânimos exaltados” enquanto decorria o jogo, o que levou
um outro jogador a pedir que se calassem. Este pedido foi mal recebido e logo se iniciou uma
acesa discussão, tendo sido alertada a PSP.
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Lindo Arraial de São João
na Missão de Santa Cruz

marchas da Associação Portuguesa do Canadá,
que como hábito apresenta somente mulheres,
que deliciaram quem as observou, trajadas como
rainhas, e foram realmente.
Seguiu a marcha do Clube Oriental de Monara comemorar esta
treal, que festejou trinta e cinco anos de atividafesta, em colaboração
de, de início foram apresentados os nomes dos
com a festa Nacional
marchantes, em seguida foi guardado um minuto
do Quebec, teve início às
de silêncio em memória do defunto marchante
doze horas a eucaristia, findo
José Brilhante, figura carismática da citada maro qual foi servido o almoço a partir das treze,
cujo menu integrava, caldo verde, sardinhas,
bifanas, frango, malassadas e serviço de bar.
Às dezasseis e pouco
foi prestada uma homenagem à bandeira
do Quebeque e um
discurso
patriótico
proferido pelo deputado Carlos Leitão.
O grupo de bombos
do grupo Cultural
Cana Verde iniciou o
texto: jorge matos
fotos: manuel neves

Carneiro: 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
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

P

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
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

cha, homem sempre de boa disposição e boa comunicação, que repouse em paz.
Os marchantes iniciaram a atuação com trazemos música, a letra da qual foi escrita pela madrinha Fátima Miguel, a qual animou e cantou
todas as danças da marcha. Ora rodopiando com
os marchantes ou em solo pedia aplausos que
sem dúvida eram merecidos, acompanhada por

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

espetáculo, seguido pela atuação do rancho do
citado grupo. Dezoito e trinta, para gaudio dos
presentes, a atuação do Rancho Folclórico Praias
de Portugal do Clube Portugal de Montreal, que
sem dúvida foi a grande atuação da tarde, não
menosprezando outros grupos presentes, mas
percebemos uma maneira diferente de interpretar cada dança, uma garra de representar o nosso
Minho.
Finalmente o momento esperado, a atuação das

seu par de padrinhos Telmo Barbosa, e o seu ensaiador Jerry Arruda. A Noite foi animado pelo
conjunto Seleção. Parabéns a toda a organização,
e ao locutor destas efemérides Fernando Santos.
Parabéns Inês Gomes e o seu marido por organizar esta linda festa. A organização quer agradecer
a todos os benévols que trabalharam muito neste
evento, aos comerciantes que ajudaram com donativos, a cidade de Montreal que emprestaram o
palco, Alex Norris e Jean-François Beaupré.
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pequenos anúncios
Uma escolha certa | tel.: 514-284-1813
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EMPREGOS

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.
Patricia: 514-814-0362

Nora: 450-628-5472

Conception Oliveira
Procura homem ou jovem com ou sem experiência para
renovação geral de cozinha e de casa de banho.
Contatar António Oliveira
514-952-0004

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.

Restaurante A Quinta
Está à procura de cozinheiro e ajudante de
cozinha a tempo inteiro ou parcial. Deve ser
responsável, respeitoso e fiável.

514-563-1211

Precisa-se de homem para ajudante para
instalação de alumínio. Tel:514-362-1300

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES

Cherchant personnel avec expérience dans le
nettoyage et l’entretien des immeubles de bureaux
à temps plein ou à temps partiel. Doit posséder une
voiture. Hommes et femmes peuvent appliquer. S’il
vous plaît envoyer votre cv par télécopieur au 450978-9664, par courriel à sandrag@saronet.com ou
appelez-nous au 450-978-0990 entre 09h00 et 16h30.
Precisa-se de um grelhador (a gás)
com experiência de preferência na zona
de Beloeil na autoroute 20. Um novo
restaurante que vai abrir em agosto.
514-244-6135

Companhia paisagista procura homens
para trabalhar nos jardins. Com ou sem
experiência. Bom salário

EMPREGOS

Terrassement

Terra-Nova
Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

Roberto: 514-992-1586
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

Dolce Sapore
Precisa-se de um cozinheiro, um padeiro
e um pasteleiro com ou sem experiência
Rosário Mouro
450-629-5115 ou 514 298-4733

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de
uma casa e que gosta de cães. Situado no bairro
Ahuntsic perto do métro Henri-Bourassa. 1 dia por
semana. 514-893-2023

514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com
experiência. Salário segundo a experiência.

Frank: 514-830-8940

NEMO CARTOON

ANEDOTAs da Maria rosa

7 diferenças

Horizontais
1. Pancada com a mão em alguma parte do corpo. (4);
4. Combustível líquido natural encontrado no subsolo. (8);
8. Peça ou acessório para carro. (8); 9. Suco de ___. (4);
10. Gasta pelo uso. (5); 11. Que erra; vagante. (7); 13.
Tubarões (em inglês). (6); 15. Relativo a íon. (química) (6);
17. Pessoa que não pode ter filhos. (7); 19. Mulher muito idosa. (5); 22. ___ Bello (1931-2007): atriz e humorista
brasileira. (4); 23. Que não se pode negar. (8); 24. Treinar
animais. (8); 25. Membros emplumados que possibilitam
aos pássaros voarem. (4).
Vertical
2. Cor presente no arco-íris (plural). (5); 3. Despertar. (7);
4. Passarela sobre a água. (4); 5. Relativo ao teatro (plural). (8); 6. Que não é transparente (feminino). (5); 7. Elástico (em inglês). (7); 12. Sufocar; abafar. (8); 14. Marido
(em inglês). (7); 16. Pequenas aves contidas num ninho.
(7); 18. Moeda da União Européia (plural). (5); 20. São e
salva. (5); 21. Dividir ao meio. (4).

A televisão
Uma loira foi a uma loja onde se vendiam electrodomésticos e material electrónico. Chega-se a um empregado
e pergunta-lhe:
- Desculpe, quanto custa aquela televisão?
- Não vendemos televisões a loiras.
A loira indignada decide regressar no dia seguinte usando uma peruca ruiva. Quando chega a loja, dirige-se ao
empregado e diz-lhe:
- Pode-me dizer quanto custa aquela televisão?
- Não vendemos televisões a loiras.
A loira fica espantada mas mesmo assim decide regressar no dia seguinte com uma peruca morena. Quando
chega, vai ter com o empregado e diz:
- Quanto custa aquela televisão?
- Não vendemos televisões a loiras.
A loira já farta da situação pergunta:
- Mas como é que sabe que eu sou loira e porque é que
não me vendem a televisão?
- Porque as loiras são burras e aquilo não é uma televisão, é um microondas!
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O 65º Summer Fancy Food Show
surgiu com entusiasmo no Jacob
Javits Center. Organizada pelo SFA
Foodservice Council e presidida
pela chef Elizabeth Falkner. Tivemos a oportunidade de ver uma grande delegação dos Açores neste grandioso evento.
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Exposição

de

Artes

texto:
Francisca reis

N

os dias 15 e 16 de Junho no Salão da Missão de Santa Cruz a
comissão organizadora composta por Gracinda Rocha,
Maria João Sousa, José Dias e Manuel Carvalho apresentaram uma exposição cultural
que marcou a nossa cultura e a nossa história
com trabalhos que tem tudo que é relacionado
com arte atuais e antigos frequentadores da
UTL (Universidade dos Tempos Livres), uma
exposição de livros de autores portugueses da
província do Quebeque, foi verdadeiramente
um tesouro a descobrir na nossa comunidade
e atividades como esta merecem divulgadas
com tantos artistas que a comunidade não conhece os lindos trabalhos dos expositores.
Os expositores foram: Isabel Faia, Olga Loureiro, Lídia Ribeiro, Bertina Bulhões, José Roda,
Lurdes Abreu, Maria João Sousa, Conceição
Rosário, Artur Araújo, Gracinda Rocha, Graça Cruz, Homero da Cruz, Helena Bento, Glória Teixeira, Anália Lopes, Helena Bento, Raúl
Mesquita, Domigos Oliveira, Bernadino Caetano, Cândida Martins.
O jornal A Voz de Portugal oferece os parabens
à comissão organizadora desta atividade.

Isabel Faia, umas mãos de
fada da nossa comunidade
Catherine Jalbert, escritora interessada em tudo
o que diz respeito à evolução humana, diz que
cada ser humano tem dentro de si um criador
bem escondido no fundo do seu subconsciente, esperando pacientemente o momento de ser
posto em liberdade. Ora a história da nossa fada
confirma esta citação.
Isabel Faia nasceu em Lisboa na freguesia de
São Sebastião da Pedreira onde deu os seus primeiros passos. Depois, ainda criança, viveu em
Campolide e finalmente mudou-se para Queluz
a fim de frequentar o colégio Almeida Garrett
onde permaneceu até completar o 7º ano.

e

Letras

No liceu, embora tímida, desde logo demonstrou uma verdadeira aptidão para o desenho e
tudo o que se relacionava com a Arte. Terminado
o curso de liceu, a porta da Universidade (Belas
Artes) estava aberta para ela sem grandes esforços, mas a vida nem sempre é como se imagina
e a Isabel em vez de frequentar essa instituição
optou pelo trabalho, aliás um bom posto que viera a concurso na Maternidade Alfredo da Costa.
O futuro adivinhava-se risonho, pois a sua ascensão na função pública era fulgurante. Ainda
muito jovem, ela obteve um diploma de ensino
particular que lhe abriu as portas para um posto
de professora e diretora duma escola privada, na
região de Lisboa.
Mas a Isabel não se contentou com as promo-

ções sucessivas na função publica. Estudava
continuamente para aumentar os seus conhecimentos na organização Ministerial e a vida sorria-lhe. A sua ascensão era fulgurante; logo que
um posto superior vinha a concurso, ela concorria e obtinha-o. Ainda muito nova chegou a ser
chefe de secção, dum departamento do Instituto
da Família e Ação Social, já no topo da carreira
da função pública embora sem estudos universitários. A Isabel auferia então um vencimento superior ao de qualquer colega do sexo masculino,
o que era raro naquela época.
Entretanto aconteceu a revolução do 25 de
Abril e começou o corte nos postos de chefia do
seu departamento. As vagas existentes em toda

a função pública eram reservadas para os funcionários retornados dos novos países africanos,
Angola, Guiné, Cabo Verde e Moçambique. As
portas fecharam-se para Isabel em Portugal.
Em 1975, apenas com 38 anos, imigrou para
o Canadá trazendo consigo a família e os seus
conhecimentos intrínsecos bem como a força
de singrar na vida. Lecionou na Escola de Santa
Cruz durante 15 a 16 anos e mais tarde no PELO
(Programa de estudo de língua de origem) nas
escolas de Montreal. Foi através deste programa
que surgiu o convite para a visita aos Açores,
com o patrocínio do Governo Açoriano.
A vida continuava o seu percurso normal até
que um dia surgiu um problema de saúde que a
fez procurar no seu subconsciente o amor latente

pelas Artes que adormecido pelo tempo esperava
só um instante para a salvar, servir-lhe de terapia. No seu interior fermentava o desejo de fazer
algo com as suas mãos e ocupar o seu espírito.
Foi então que a Isabel se lembrou do que lhe havia dito a sua professora do Liceu: tens mãos de
artista, deverias ir para as Belas Artes.
A Isabel respondeu ao chamado do seu subconsciente sem mesmo se aperceber. Quando procurava objetos antigos e revistas para se entreter,
encontrou por acaso um anúncio sobre o ensino
da Arte Sacra. A partir desse instante a sua vida
tomou outro rumo; um novo amor a preenchia, a
Arte Sacra, as rendas e os bordados começaram
a preencher-lhe o tempo e a saúde voltou.
Na UTL (Universidade dos Tempos Livres) do
Centro comunitário de Santa Cruz fez cursos de
pintura de azulejos e outros e em Portugal, continuava com os de Arte Sacra. Executou trabalhos
com cascas de cebola, escamas de peixe, conchas, pérolas, sedas bordadas a fio de prata e de
ouro, rendas, bordado de castelo branco, etc. A
sua paixão é ainda tão grande que não lhe resta
tempo para se alimentar ou dormir, como diz o
esposo.
Hoje a Isabel preenche todos os seus tempos livres ensinando na UTL, tudo o que queiramos
saber sobre Artes e Lavores. Ela é a referência no
ensino dessa matéria na comunidade.
Não tenho dúvidas que, tal como disse a escritora, a criação que por muitos anos ficara esquecida no subconsciente da Isabel, ressurgiu no
momento em que ela mais precisava tornando-se
uma verdadeira terapia, fazendo dela a Fada das
Artes da nossa comunidade. (Maria-Adelaide
Oliveira).

Mensagem

de
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Meaghan Benfeito

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.
Happy #olympicday everyone!
#beijing2008 #london2012 #rio2016 —> #tokyo2020
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Época arranca a 4 de agosto com Super-Taça Cândido Oliveira

Futebol regressa ao trabalho em julho
texto:
José Costa
inda com a maior parte das equipas a gozar
o período de férias e
com o mercado de transferências a dar os primeiros
passos, o arranque da I Liga
só vai acontecer mais tarde.
É pelo início de julho que as formações do escalão principal do nosso futebol começam a preparar o arranque da nova época. A maior parte dos
clubes agendou o regresso aos trabalhos para o
início de julho, tendo sido já marcados mais de
meia centena de jogos de preparação (ver caixa
dos encontros).
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF),
por sua vez, revelou o calendário para a época
2019/20 em Portugal - para o futebol sénior masculino. A temporada arranca com a Supertaça
Cândido de Oliveira, a 4 de agosto, a disputar-se entre o Benfica e Sporting, desafio marcado
para o Estádio do Algarve. Uma semana depois,
começa efetivamente a Liga, com a realização da
primeira jornada.
Mas antes do primeiro pontapé de saída e até
finais de agosto, o mercado está em aberto onde
muitas entradas e saídas irão acontecer.
Para já esta deverá ser a semana decisiva para
o Sporting no que à saída de Bruno Fernandes
diz respeito. A Alvalade, já chegaram propostas
concretas para o jogador se transferir, nomeadamente para Inglaterra, mais propriamente rumo
ao Manchester City, uma vez que o técnico espanhol do clube inglês, Pepe Guardiola, não desarma e quer ver o médio ofensivo jogar ao lado
de Bernardo Silva. Também o que poderá dar
que falar, são as recentes alterações ao jogo que
a Liga vai implementar já na época que se avizinha. Alterações que poderão mudar o futebol
português, mas que para já não contam com o
apoio quer do Benfica, Sporting e FC Porto, que
não marcaram presença na reunião da Liga onde
se fizeram aprovar tais alterações.
Em suma, a bola está prestes a rolar e com ela
as novidades ou talvez não, com que as principais equipas se irão apresentar.

A

V. Setúbal já trabalha
A formação do Vitória de Setúbal já vestiu os
calções, a camisola e calçou as chuteiras, rumo
ao trabalho tendo em vista a sua participação na
época 2019/20 no escalão principal do futebol
nacional.
Uma vez mais este ano e à semelhança do anterior, os objetivos da equipa são realizar uma
época tranquila, tal como afirmou o líder técnico sadino, Sandro Mendes que ainda não contou
com os quatro reforços já anunciados pela direção do Clube. “A nossa expectativa é garantir a
permanência o mais rápido possível para evitar
o que tem acontecido nos últimos anos”, referiu
Sandro Mendes, após orientar o primeiro treino
no Complexo Desportivo da Várzea. Em jeito de
balanço, o técnico sadino, que lidera um plantel
cujo orçamento ronda os 3,7 milhões de euros,
mostrou-se agradado pela forma como os 17 jogadores presentes na sessão de trabalho se aplicaram no primeiro dia da pré-época. “Ainda que
a meio gás, sem metade do plantel, o primeiro
dia de trabalho foi bastante positivo. Toda a gente esteve motivada. Ainda não forçámos muito
nem é essa a ideia. Queremos trabalhar os jogadores para potenciá-los. Daqui a dois ou três dias
começamos a trabalhar com alguma intensidade”, disse.
Ivo a pensar na Europa
Outra das formações que já iniciou os trabalhos
de pré-época foi o Vitória de Guimarães que conta com o novo treinador, Ivo Vieira. Recorde-se
que a equipa da cidade berço iniciou a temporada 2019/2020 mais cedo uma vez que tem o seu
compromisso europeu com o jogo oficial no dia
25 de julho, dentro de sensivelmente um mês,
altura em que defronta os cazaques do Tobol
Kostonay ou com os luxemburgueses do Jeunesse Esch, em jogo a contar para a 1.ª mão da 2.ª
pré-eliminatória da Liga Europa. Ainda com várias indefinições no plantel (Dodô, Osório, Pepê
e Matheus estavam emprestados e deixaram de
entrar nas contas, João Afonso e Tozé terminaram contrato e não continuam na Cidade Berço),
o V. Guimarães já trabalha no Estádio D. Afonso
Henriques, entrando em estágio no próximo dia
sete e até dia catorze, em Quiaios.

6 JULHO: Braga-Oliveirense; Marítimo-Marítimo B;
Famalicão-Famalicão sub-23 e D. Chaves-D. Aves.
9 JULHO: Varzim-Braga e Portimonense-Wrexham.
10 JULHO: Sporting-Rapperswil Jona (Suíça); Benfica-Anderlecht (jogo de apresentação); Rio Ave-Penafiel; Famalicão-Santa Clara; Marítimo-Marítimo
sub-23; Gil Vicente-Cerveira e D. Chaves-Boavista.
13 JULHO: Sporting-St. Gallen (Suíça); Benfica-Académica (Coimbra); Portimonense-Braga; Rio Ave-Boavista; Gil Vicente-Berço SC; D. Aves-Tondela; P. Ferreira-D. Chaves e Santa Clara-Sp. Covilhã (Paredes).
14 JULHO: V. Guimarães-Famalicão e Santa Clara-Académico de Viseu (Paredes).
15 JULHO: Farense-Marítimo.
16 JULHO: FC Porto-Fulham (Algarve); Braga-Millwall; Portimonense-Marítimo e Penafiel-Santa Clara.
17 JULHO: Rio Ave-V. Guimarães; Feirense-Moreirense; Oliveirense-Tondela e Famalicão-Académica.
18 JULHO: Boavista-Gil Vicente e Marítimo-Al Duhail.
19 JULHO: FC Porto-Bétis (Algarve);
	Sporting-Club Brugge (Bélgica);
Sp. Braga-Lille/Marítimo;
Portimonense-Getafe e Leixões-Santa Clara.
20 JULHO: Benfica-Chivas (EUA);
Oliveirense-Moreirense; Rio Ave-Santa Clara; Belenenses-Sunderland; Marítimo-Lille; Gil Vicente-D. Chaves
e Famalicão-Feirense.
24 JULHO: Sporting-Liverpool (EUA);
Benfica-Fiorentina (EUA);
Braga-Mónaco; Gil Vicente-Moreirense;
D. Chaves-Rio Ave; Marítimo-Luton;
Portimonense-Lille e D. Aves-Famalicão.
25 JULHO: Jeunesse Esch/Tobol-V. Guimarães
(2ª pré-eliminatória Liga Europa)
27 JULHO: FC Porto-Mónaco; Famalicão-Rio Ave;
Marítimo-L. Palmas e D. Aves-G. Vicente.
28 JULHO: Benfica-Milan (EUA)
Sporting-Valencia (Troféu Cinco Violinos)
31 JULHO: FC Porto B-Rio Ave.
4 AGOSTO: Supertaça Cândido Oliveira:
Benfica-Sporting.
Major League Soccer 2019
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1-Uruguai
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QUARTOS-DE-FINAL
2019/06/28 Brasil 20:30 Paraguai
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1-Los Angeles FC	
37
2-LA Galaxy
28
3-Seattle Sounders
26
4-Houston Dynamo
24
5-FC Dallas
22
6-Minnesota United
21
7-Real Salt Lake
19
8-SJ Earthquakes
19
9-Vancouver Whitecaps 18
10-Sporting KC	
16
11-Portland Timbers 14
12-Colorado Rapids
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Campeonato Brasileiro 2019

		

FASE DE GRUPOS

Venezuela 15:00 Argentina
2019/06/29 Colômbia 19:00 Chile
	Uruguai 15:00 Peru

Jogos de pré-época (clubes da I Liga)

1 -Palmeiras
2 -Santos
3 -Flamengo
4 -Internacional
5 -Atlético Mineiro
6 -Goiás
7 -Botafogo
8 -Bahia
9 -São Paulo
10-Corinthians
11-Grêmio
12-A. Paranaense
13-Ceará
14-Fortaleza
15-Vasco
16-Fluminense
17-Chapecoense
18-Cruzeiro
19-CSA	
20-Avaí
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9ª Jornada
12/06 Botafogo 0-1 Grêmio
13/06 Fortaleza 2-1 Cruzeiro
Santos 1-0 Corinthians
CSA 0-2 Flamengo
	Internacional 3-1 Bahia
Vasco 1-0 Ceará
14/06 Palmeiras 2-0 Avaí
Chapecoense 1-1 Fluminense
Goiás 2-1 Athletico Paranaense
Atlético Mineiro 1-1 São Paulo
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10ª Jornada
13/07 Grêmio 16:00 Vasco
São Paulo 17:00 Palmeiras
Bahia 18:00 Santos
14/07 Fortaleza 20:00 Avaí
Flamengo 10:00 Goiás
A. Paranaense 15:00 Internacional
Cruzeiro 15:00 Botafogo
Corinthians 15:00 CSA
Chapecoense 18:00 Atlético Mineiro
16/07 Fluminense 19:00 Ceará
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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que o Grande Prémio do Brasil de Fórmula
1 deverá voltar a ser realizado no Rio de Janeiro a partir de 2021. De acordo com ele, a
mudança foi acordada pelo governo e pela Presidente da Câmara do Rio com a Liberty
Media e há “99% de chance, ou mais” de se concretizar. “Nós não perderemos a Fórmula 1. O contrato vence ano que vem com São Paulo e eles resolveram retornar a F1
para o Rio de Janeiro. Obviamente, ou seria isso, ou a saída dela do Brasil.
Jornal a voz de portugal, edição do 26 de junho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

F1: Lewis Hamilton, Soma e... Segue

L

ewis Hamilton venceu de ponta a ponta
o Grande Prémio da França, conquistando a sua quarta vitória consecutiva
e a quinta da temporada 2019 da Fórmula 1,
e esta com mais uma dobradinha da Mercedes
depois de um jejum de duas corridas a Mercedes voltou aos dois primeiros lugares do pódio, apesar de Bottas cortar a linha de partida
-chegada com mais de 15 segundos atrás do seu
companheiro de equipe. Charles Leclerc, da
Ferrari, completou o pódio na terceira posição,
o terceiro do ano. O monegasco aproximou-se
perigosamente de Bottas nas voltas finais da
corrida em Paul Ricard, mas não conseguiu ultrapassar o finlandês.

De um momento para outro eu tive um surto nas
partes íntimas que nenhum médico conseguia
me curar, meu marido chegou a pensar que eu estava sendo infiel. É por isso
que eu visitei o XAMÃ que
em 3 sessões com ervas
eu estava curada de um
mau olhado que me fez
uma colega de trabalho
porque eu não queria dormir com ela e a melhor
parte foi que ele me mostrou seu rosto porque eu
estava incrédula. MARIZA

Max Verstappen fez uma corrida tranquila para
terminar em quarto enquanto o seu companheiro
de Red Bull, Pierre Gasly, terminou fora da zona
de pontuação. Sebastian Vettel, Ferrari que largou
em sétimo na greilha, somente conseguiu ganhar
duas posições durante toda a corrida, fazendo uma
prova sem altos relevos, mas, mesmo assim conseguiu ir buscar um ponto a mais pela volta mais
rápida, registando ao mesmo tempo um novo recorde no Circuito de Paul Ricard.
A McLaren mais uma vez voltou forte na França, e quando tudo previa que terminariam entre os
seis primeiros lugares, Norris com problemas na
caixa de velocidades nas voltas finais acabou por
terminar na 10ª posição assistindo sereno a mais
uma brilhante prestação do seu companheiro de
equipa Carlos Sainz ao ver o espanhol terminar
em sexto, à frente de Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen e Nico Hulkenberg. “Tínhamos que ser a
quarta equipa mais rápida e isso foi cumprido o
que significa que estamos a seguir o bom caminho”, disse Sainz. E para terminar com a cereja
em cima do bolo... Norris, McLaren foi eleito piloto do dia.
Lewis Hamilton criticou a decisão de punir Daniel Ricciardo por uma ultrapassagem dupla sobre
Lando Norris e Kimi Raikkonen, respetivamente,
no Grande Prémio da França, que resultou com
o piloto da Renault a descer ao 11º lugar, “Isso

Durante 4 ANOS eu estava
carregando uma cruz pesada com a doença da minha
filha. Visitei este XAMã que
em um espelho mostrou
como seu ex-namorado tinha feito um trabalho com
espíritos negros para dominá-la e por isso eu teve
uma esquizofrenia incurável. Eu não tinha nenhum
controle, não queria ser banido, não queria fazer
nada. Mas este enviado de DEUS me curou em
menos de duas semanas. Eu sou muito grata porque você me mostrou o rosto desse desgraçado.

não é uma penalidade”, afirmou Hamilton no Instagram. “Você não pode ver o carro ao lado, ele
simplesmente deu espaço mais do que suficiente, mas estava na frente”, finalizou. E agora em
Montreal já esqueceu o que se passou com a famosa transgressão de Vettel do qual lhe custou a
corrida?

Próximo encontro dentro de uma semana no
Grande Prémio da Áustria em Spielberg. Até
lá tenha uma ótima semana.
RESULTADOS FINAIS
1) Lewis Hamilton (Mercedes)
2) Valtteri Bottas (Mercedes)
3) Charles Leclerc (Ferrari)
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda)
5) Sebastian Vettel (Ferrari)

Minha esposa foi hospitalizada durante 45
dias e ficou doente
na cama por 6 longos
meses, os médicos
não descobriram qual
era o problema, mas
todo o seu organismo
e sistema imunológico
foram afetados. Eu
quase não comia, não
dormia e fiquei reclamando de dor até chegar ao XAMÃ que me mostrou em um espelho um mal que eles fizeram para
nos fazer mal e com um tratamento fitoterápico
em apenas 2 semanas eu curei e renovei nossa
vida.

