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15Ano novo
jorge mAtoS, DIretor

Pois é, novo no calendário, quer 
dizer que passamos do ano 
2019 para 2020, mas a vida 

continua em tudo igual como antes, 
simplesmente festejamos com eufo-
ria a entrada do ano, uns mais que 
outros, alguns sem meios para o fa-
zer ou sem vontade por várias causas 
da vida.
Nestas festividades o comércio são 

os que mais beneficiam, o Natal e Ano 
Novo não são mais que um comércio, 
antigamente vivia-se muito diferente 
o espírito Natalício, mas tudo muda, 
umas vezes para melhor, outras pior, 
os anos passam a correr e nós vamos 
ficando mais idosos. O ser humano é 
de uma forma em que o que interessa 
é o dia de hoje, e o nosso bem estar, 
esquecendo os demais que sofrem, que 
muitos querem um naco de pão e não 
o podem adquirir. Lembremo-nos por 
exemplo nos milhares que foram gastos 
em fogos de artifício em todo Mundo, 
não seria uma parte desse dinheiro mais 
bem empregado a eliminar a pobreza de 
povos que vivem na miséria? mas não, 
interessa festejar sem por vezes olhar a 
meios, amanhã é outro dia e logo se há-
-de resolver. Seria muito bom que neste 
ano que começa, tenhamos mais amor, 
mais confraternização com os nossos 
familiares e amigos em comunidade.

Sporting foi
mAiS remAtAdor,...
          ...mAS o fC porto
      venCeu pelA pontAriA

feliz Ano novo
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SERVIÇOS cOnSulaRES
Embaixada dE Portugal Em otava t.: 613.729.0883 
Consulado Portugal Em montrEal t.: 514.499.0359

CamPinos do ribatEjo t.: 514.648.8343
Cana vErdE t.: 514.618.9087
EstrElas do atlântiCo t.: 450.681.0612
ilhas do EnCanto t.: 514.388.4129
Praias dE Portugal t.: 514.844.1406

gRupOS FOlclóRIcOS

IgREJaS
missão santa Cruz t.: 514.844.1011
missão dE nossa sra. dE Fátima t.: 450.687.4035

FIlaRMónIcaS
divino EsPírito santo t.: 514.844.1774
PortuguEsa dE montrEal t.: 514.982.0688

aSSOcIaÇÕES E cluBES
assoCiação dos Pais t.: 514.495.3284
ass. nossa sEnhora dE Fátima t.: 450.681.0612
ass. PortuguEsa do Canadá t.: 514.844.2269
ass. PortuguEsa dE lasallE t.: 514.366.6305
ass. PortuguEsa dE stE-thérèsE t.: 450.435.0301
ass. da tErra QuEbEQuEntE t.: 514.237.3994
Casa dos açorEs do QuEbEQuE t.: 514.388.4129
CEntro do divino EsPírito santo t.: 514.353.1550
CírCulo dE rabo dE PEixE t.: 514.843.8982
ClubE oriEntal dE montrEal t.: 514.342.4373
ClubE Portugal dE montrEal t.: 514.844.1406
ComunidadE angolana dE mtl t.: 514.619.5932
FEstival Portugal intErnaCional t.: 514.923.7174
liga dos CombatEntEs t.: 514.844.1406
sPort montrEal E bEnFiCa t.: 514.273.4389

cEnTROS
ajuda à Família t.: 514.982.0804
ação sóCio Comunitário t.: 514.842.8045
EScOlaS
PortuguEsa dE laval t.: 450.681.0612
santa Cruz t.: 514.844.1011

agEnda cOMunITáRIa
jantar da sEXta-FEira dO cEntrO
o Centro Comunitário do Espírito santo organiza o jantar 
no dia 10 de janeiro de 2020. a ementa é carne de porco 
estufada, chicharros fritos, sopa, salada, sobremesa e 
café (14$). 

Matança dO pOrcO
o Centro Comunitário do Espírito santo organiza a sua 
festa tradicional da matança do porco que se realiza no 
dia 25 de janeiro de 2020 às 19h, adultos 35$ crianças 
15$ (6 aos 12).
reservas josé costa: 514 812-7617.

angariaçãO dE FundOs para O cancrO
angariação de fundos para o cancro organizada pela 
sra. alice Cabral será realizada no sábado, dia 7 de 
março de 2020 às 19h na missão de nossa senhora de 
Fátima. para mais informações: Ângelo ou alice 514-
695-8777.

FOndatEurs: Elísio de oliveira, josé simões silvestre; ÉditEur: sylvio martins | adMinistratricE: marie moreira
dirEctEur: jorge matos | dirEctricE-adjOintE: Francisca reis | rÉdactEur En chEF: mário Carvalho | rÉdactEur 
adjOint: antero branco | cOllabOratEurs: anabela medeiros, antónio Pedro Costa, Creusa raposo, guénaël revel, hélder 
dias, hélio bernardo lopes, josé da Conceição, josé de sousa, jorge Correia, josé Costa, maria da Conceição brasil, maria helena 
martins, manuel neves, ricardo araújo Pereira, telmo barbosa, tony saragoça, vítor gonçalves | phOtOgraphEs: humberto 
Cabral, joão arruda | ÉquipE cOnsEillEr: antónio Cabral, roberto Carvalho.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1Z3

alain Côté o.d.

no Ano 2020

texto: rIcArDo
ArAújo PereIrA

No princípio do século passado, começámos a olhar para a grande tela do cinema. Depois, a meio 
do século, passámos a olhar para a tela da televisão. E agora, no início deste século, olhamos para 
a tela do telemóvel.

é difícil acreditar que 
estamos em 2020. Di-
fícil para mim. Para 

as minhas filhas é normalís-
simo. A diferença é que, para mim, 2020 é o 
futuro. Para elas, é o presente. eu, com a ida-
de delas, esperava que em 2020 a gente já con-
seguisse viver noutros planetas. elas esperam 
que a gente ainda consiga continuar a viver 
neste. eu esperava que a gente andasse mais 
em naves espaciais. elas esperam que a gente 
ande menos de carro.

Falharam, ligeiramente, as profecias da ficção 
científica. Em vez de termos todos modernas 
naves à disposição, dizem-nos que o meio de 
transporte mais sensato e menos poluente talvez 
seja o burro. Afinal, chegamos ao futuro e Luke 
Skywalker não está a bordo da sua nave a com-
bater o Império Galáctico, está empoleirado num 
jumento a combater o CO2.

Como tenho muito tempo livre, fiz o exercí-
cio de investigar o lugar para onde a humani-
dade tem vindo a dirigir o seu olhar, ao longo 
da história recente. Pode ser que isso aponte um 
caminho. No princípio do século passado, co-
meçámos a olhar para a grande tela do cinema. 
Depois, a meio do século, passámos a olhar para 
a tela da televisão. E agora, no início deste sé-
culo, olhamos para a tela do telemóvel. Temos 

vindo a olhar para telas cada vez mais pequenas, 
e na companhia de cada vez menos gente: vía-
mos cinema em salas cheias, víamos televisão 
só com a família ou os amigos e agora olhamos 
para o telemóvel sozinhos. Além disso, vemos 
cada vez mais coisas, e cada vez melhor, em te-
las cada vez menores. Os espectadores do início 

do século XX não tinham muito mais para ver do 
que o filme da saída dos operários da fábrica Lu-
mière. Agora, cada operário da fábrica Lumière 
(se ela ainda existir) tem no bolso um aparelho 
que lhe permite ver milhões de filmes, incluindo 
o da saída dos operários da fábrica Lumière. O 
que é que este padrão indica? O que deseja uma 
espécie cuja ambição, aparentemente, é ver cada 
vez mais coisas, com cada vez maior nitidez, 
num écran cada vez menor? Talvez o problema 
seja o seguinte: quanto melhor vemos quem so-
mos, menos aguentamos vê-lo numa tela grande. 
E preferimos não ter companhia, provavelmente 
porque o espetáculo é obsceno. Ou a gente me-
lhora depressa ou, em breve, não há tela. Nem 
espectadores. Só uma imagem muito nítida de 
um mundo sem gente. Ui, que a passagem do 
ano está cada vez mais deprimente.

Matança dO pOrcO na FpM
a Filarmónica Portuguesa de montreal organiza a sua 
festa tradicional da matança do Porco no dia 25 de janei-
ro de 2020 às 19h. Preço: 30 matanças. para mais in-
formações: Wilson: 514-826-2291, sandra: 514-758-
9651, josé Machado 514 803-4686.

FEsta dO chicharrO na FpM
a Filarmónica Portuguesa de montreal organiza a sua 
festa tradicional do Chicharro no dia 29 de fevereiro de 
2020 às 19h. Preço: 25 chicharros. para mais informa-
ções: Wilson: 514-826-2291, sandra: 514-758-9651, 
josé Machado 514 803-4686.

Claudia Arruda & Armenia Teixeira
advOgadas

aRRuda TEIXEIRa Inc.
28, rue notre-dame Est, suite 302

Montreal, Qc, h2Y 1B9
info@atlegal.ca

t.: 514 375-2338  F.: 514 375-2339

4999, boul. Saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3M8

Fax: (514) 624-8632

núMErO dE passagEirOs transpOrtadOs pEla tap sObE 8,2% para 17 MilhõEs
o número de passageiros transportados pela taP em 2019 subiu 8,2% para mais de 17 mi-
lhões em relação ao ano anterior, tratando-se de um “novo recorde absoluto”, informou hoje 
a companhia aérea em comunicado. na nota divulgada, a taP adianta que transportou no 
ano de 2019 um total de 17,05 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 
1,29 milhões de passageiros, traduzindo-se num crescimento de tráfego de 8,2% face ao ano 
anterior. Em dezembro, a companhia transportou 1,3 milhões de passageiros, o que é também 
um “novo recorde histórico para este mês, e cresceu 14% face a dezembro de 2018”, refere.
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nOMEaçãO dE nOvO prEsidEntE EXEcutivO dO MOntEpiO
a reunião do Conselho de administração para nomeação do novo presidente executivo deveria ter 
acontecido hoje, mas foi adiada devido à morte do familiar de um administrador, e remarcada para dia 
9 de janeiro. Quando Pedro leitão assumir a presidência executiva do montepio, tal acontecerá quan-
do passam quase dois anos desde a saída de Félix morgado (março de 2018), um período marcado 

por instabilidade governativa no banco. é que inicialmente, após a saída de Félix morgado, Carlos tavares acumulou o 
cargo de presidente não executivo (‘chairman’) com a presidência executiva, mas o banco de Portugal viria a proibir a 
acumulação de funções e em fevereiro de 2019 dulce mota assumiu a presidência executiva mas interinamente.

mAiS reflexõeS
jorge correIA

Ano novo, vida nova, ou-
vimos dizer. mas para 
que haja vida nova há 

que refletir sobre o passado, 
recente ou não, para tirarmos 
as ilações necessárias, fazer 

os ajustes que se exigem, reforçarmos a nossa 
vontade e o nosso conhecimento em fazermos 
mais e melhor.
Olhando em particular para o ano de 2019, há um 

facto que cada vez mais se salienta: as verdades 
que se impõem e assumem apenas por repetição 
sucessiva de mentiras e ilusões, repercutindo-se 
com rapidez assustadora por massas humanas cada 
vez maiores. Este é um fenómeno que acontece 
todos os dias, ou melhor, várias vezes ao dia, o 
qual durante 2019 não vimos retroceder nem um 
milímetro, antes pelo contrário, está a ganhar proe-
minência galopante. Basta um exemplo simples: 
quantas vezes leu ou ouviu nos media a referência 
a 2019 como o fim da década? Muitas! Quantas 
vezes viu este erro ser assinalado? Nenhuma! Este 
é um simples exemplo de uma ilusão que assumi-
mos apenas por força de repetição e por vantagem 
material e emocional em tratarmos, erradamente, 
um ano como sendo o fim da década. Para regis-
to, 2020 será o fim da segunda década deste século 
pois uma década só termina completados 10 anos, 
e como não houve ano zero no início da contagem 
da era Cristã, só quando a contagem do ano passa 
de zero para um no número das unidades é que há 
transição de década, ou seja, as décadas terminam 
quando o número referente aos anos da era Cristã 
termina em 10, 20, 30, etc. Este princípio de assu-
mirmos algo que não é pela verdade começou logo 
no início do milénio, que se iniciou, lá está, em 
2001, e não em 2000 como o marketing da mentira 
nos incutiu. Muitos que irão ler isto dirão que se 
trata de algo inofensivo; pois bem, permitam-me 
que os contrarie, os erros quase sempre começam 

com pensamentos e ações inofensivos que crescen-
do em dimensão nos conduzirão necessariamente à 
desilusão. Veja-se o que se passa pelo mundo fora. 
No Canadá vemos crescer de forma subtil o di-

visionismo. Como é possível que há séculos pas-
sados a elite da altura fora capaz de ter a visão, a 
vontade e a inteligência de unir comunidades es-
palhadas por um continente inteiro formando um 
imenso país, para que gerações mais tarde a me-
diocridade assumisse o seu lugar, desprezando os 
êxitos alcançados em condições difíceis, para em 
melhor situação, despromover tudo que se alcan-
çou. À mediocridade associa-se o ilusionismo, a 
descrença nos valores mais elevados do Ser Huma-
no, promovendo-se o individualismo, uma forma 
de egoísmo disfarçada, que espalhando-se que nem 
um cancro social, cria coletividades e sociedades 
cada vez mais fechadas sobre si, dispostas a de-
senvolverem-se esmagando ou mesmo trucidando 
outras que por vezes só clamam por uma oportuni-
dade de se alçarem a voos mais altos.
No nosso Portugal, perto de fazer meio século de 

democracia pós 25 de Abril, na chamada terceira 
república, perambulamos ainda na dificuldade de 
entendermos o chamado “pluralismo”; perambu-
lamos ainda nas saias do Estado, resquício do sa-
lazarismo, mas que tanto esquerda e direita (ainda 
que a aplicação destas definições em Portugal, in-
cluindo fascismo, sejam contestáveis, e eu pessoal-
mente as contesto ainda que as utilize principal-
mente para identificar setores políticos) teimam em 
manter intacto; perambulamos ainda na contínua 
falta de visão. Não admira, portanto, que ouçamos 
o novo (velho) governo dizer que é um governo 
de “continuidade”; que as políticas são de “conti-
nuidade”; que o orçamento é de “continuidade”. 
Continuemos então na mediocridade costumeira. 
Não admira que passados 10 anos ainda não nos 
tenhamos debruçado de forma honesta sobre o que 
levou Portugal a passar pela crise que passou, res-
ponsabilizar políticos e respetivas opções, e acima 
de tudo, procurar não repetir os mesmos erros. As-

sim, vive Portugal uma espécie de crise adiada, ou 
crise escondida, sobre os auspícios do Banco Cen-
tral Europeu e algumas políticas europeias assim 
como uma conjetura internacional que disfarçam 
as dificuldades de sempre que Portugal, e os portu-
gueses, teimam em manter ativas. As tais reformas 
estruturais que ouvimos talvez desde há trinta anos 
a esta parte fazem parte do que é necessário mudar 
mas com as quais nenhuma força política se com-
promete a implementar, mesmo com membros nas 
suas hostes que reconhecem bem, e que por vezes 
já alertaram, o que é preciso fazer. Sou um otimista 
realista. Para o amigo leitor que me lê, muitos de-
les com dupla cidadania portuguesa e canadiana, 
com mais ou menos ligação a Portugal, decerto que 
gostariam de ver ambas as nações progredirem. Os 
problemas do Canadá e de Portugal não são seme-
lhantes, contudo, a nossa postura e as escolhas que 
fazemos, o que dizemos e escrevemos, o que pen-
samos, o que alimentamos na sociedade via nos-
sas relações pessoais ou mesmo nas redes sociais, 
aquilo que cultivamos em espírito e conhecimento 
irá certamente refletir-se na sociedade, e esta rea-
girá sobre nós. Acredito, porém, que tanto Cana-
dá como Portugal têm condições para enfrentar os 
seus desafios, e estou certo que mais dia menos dia, 
com o contributo geral caracterizado pelo bom sen-
so e Humanidade, chegarão a patamares de desen-
volvimento significativos. Votos de um excelente 
2020!
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CoiSAS do CoriSCo

cá estão vós 
outra vez a 
ler o jornal 

que tão generosa-
mente me acolhe no 

seu seio, neste ano novo de 2020, 
lá vamos comecar o ano, dia a dia 
na nossa rotina, trabalho, festas, 
chatices, tudo isto faz parte da 
vida. 
Falando em festas, não digo o 

nome como de costume, mas vie-
ram me dizer que em muitas das 
festas de passagem de ano, o de co-
mer chega às mesas frio, tarde na 
noite, às vezes seco, sem gosto ne-
nhum, mas como foste p’ra lá p’ra 
te divertir, fechas os olhos e engoles 
aquilo que te puseram na frente; se 
fosse em casa era arengas. Eu tinha 
dito que ia p’ró velho Montreal mas 
acabei por passar em casa, e foi um 
asseadíssimo serão com a conver-
sada a falar das vidas dos outros, 
porque da nossa alguns se ocupam. 
O que é, estão admirados, acho que 
não, toda gente fala dos outros, bem 
e mal, mas falam. Também fomos a 
Boston, nos Estados-Unidos, gostei 
imenso, a cidade estava tão linda e 

bem enfeitada, a minha simpaticís-
sima  cunhada acompanhou-nos, 
também ficou consolada, nunca ti-
nha visitado Boston. Falando nos 
USA, em Somerset estava a ouvir 
na rádio e havia uma publicidade 
de um curandeiro, então não e só 
no jornal A Voz de Portugal que 

tem curandeiros, dizia eu que uma 
criança de 7 anitos foi levada pela 
mãe a um curandeiro, porque tinha 
muitas dores de barriga. Vomitava 
e outros sintomas que fez com a 
dita cuja, e o curandeiro conseguiu 
meter na cabeça tonta da mãe que 
a menina estava possuída pelo Dia-
bo, e lá foi 70 e tal mil patacas dos 
USA p’ra tirar o demónio da me-

nina. Tudo isto está a ser julgado 
num tribunal de Fall River, porque 
o demónio que a menina tinha era 
só uma simples gastro, que podia 
durar uns dois dias no máximo. 
Mesmo se a gente vê estas coisas 
nos jornais, nas rádios mesmo na 
TV, sim porque há certos canais 
da televisão, que são apresentadas 
durante a noite, é só propaganda 
de porcarias que não servem p’ra 
coisa nenhuma, a não ser te tirar di-
nheiro da algibeira, dizia que nem 
tudo que brilha é ouro, não vão vo-
cês em cantigas, é preciso ter o olho 
aberto, as doenças é nos hospitais e 
com médicos e equipas competen-
tes que tratam se é possível, senão 
desculpem vocês, mas a segunda 
hipótese é a morte, da qual nin-
guém escapa, nem mesmo os médi-
cos e curandeiros. Tenho mais uns 
enredos p’ra vos contar, mas estou 
farto de escrever hoje, fica p’rá pró-
xima. Bom ano com saúde, amor, 
amizades e nada de curandeiros/as. 
“Seja sempre como o mar, que 

quebrando contra as rochas, en-
contra sempre a força para tentar 
novamente”, Jim Morrison.

joSé De SouSA

pArAlelo 38: o JAntAr doS CorvoS mArinhoS

Quando escrevo estas li-
nhas, escrevo-as dificil-
mente contra mim. Não 

me sinto bem a depreciar os meus. 
Quem se sentirá?! e os meus, sem 
exceção, são toda a gente de todas 
as ilhas.
Não estive lá, mas apeteceu-me es-

tar, que mais não fosse para ajudar a 
compor melhor a sala. E Raúl Bran-

dão, o autor de As Ilhas Desconhe-
cidas, do tempo em que na pequena 
ilha dos corvos marinhos só o padre 
andava calçado, julgo que, estando 
ainda por aqui, gostosamente me fa-
ria companhia na alcatra presiden-
cial.
Na noite atlântica invernosa, do 

último dia do ano passado, o am-
biente no ginásio de uma escola de 
50 alunos e de 20 professores, que 
simultaneamente é básica e secun-

dária, só conseguiu aquecer face ao 
bafo de escassas 130 almas apareci-
das de entre 430 habitantes. E qua-
renta eram jornalistas.
No recinto escolar, o jantar deste 

presidente foi, como seria expetá-
vel, generosamente oferecido pelo 
Estado, tal como o havia sido o do 
presidente Soares, realizado curio-
samente também num dia 31, mas 
do mês de maio de 1989. Esse jan-
tar trouxe então a terreiro a popula-
ção toda. Era verão, estava calor, a 
noite apresentava-se cálida e as ruas 
estavam cheias de música e de me-
sas com manjares. Era festa. Mas no 
Corvo o verão e o calor são tão bem 
vindos quanto a tempestade gélida 
invernal, quando estamos em terras 
de baleação, de gente musculada e 
valente, que, desde há muitos sé-
culos, arrostam contra ondulações 
perpétuas. Mais ainda quando 
são visados na sua lonjura e 
isolamento pelo mais alto ma-
gistrado da nação. 
O que se passou na mente 

da maioria do povo corvino – 
permito-me questionar - para 
se deixar ficar em casa após 
Marcelo andar à mercê de tur-
bulências de cúmulo-nimbos 
de uma superfície frontal fria, 
entregando-se, cega e corajosamen-
te, à eficácia da Força Aérea Portu-
guesa? Deixou a família – repare-se 
- para poder passar o ano no Cor-
vo! Manipulação interna por forças 
de protesto face às dificuldades na 
chegada de géneros alimentícios à 
ilha, situação que, desde o indito-
so furacão Lorenzo, ainda não está 
cem por cento normalizada? Foi 
comodismo, foi ingratidão, foi falta 
de consideração? O que se passou, 
com efeito, para acontecer essa de-
sertificação no tão propalado jantar 
presidencial?
A dada altura, surgiu, desajeita-

damente a trompicar, alguém pre-
tendendo justificar o injustificável, 
quando lançou para cima da estu-
pefação geral a hipótese de haver 
pessoas de luto por nove mortes de 
familiares acontecidas no decorrer 
do ano findo. É que nem aí se enten-
deria a não comparência de 310 ha-
bitantes ao jantar do presidente, que 
é muita gente para uma população 
manifestamente diminuta. Eram to-
dos familiares dos nove falecidos? 
Impossível. Quando escrevo estas 
linhas, escrevo-as dificilmente con-
tra mim. Não me sinto bem a depre-
ciar os meus. Quem se sentirá? E os 
meus, sem exceção, são toda a gen-
te de todas as ilhas. Permitam-me 
recordar o quanto exaltei, dentro do 

melhor que soube e pude, os nossos, 
os meus, de Santa Maria às Flores, 
na última Visão especial Açores. 
Houve falta de sentido de opor-

tunidade numa altura em que era 
suposto haver outra perspicácia no 
aproveitamento político que o even-
to proporcionava; ignorou-se um 
momento de ouro para serem enu-
meradas necessidades prementes da 
ilha, quando o povo e responsáveis 
estariam, privilegiadamente, olhos 
nos olhos, com Marcelo. E não se 
apelou a Vasco Cordeiro por mais 
comprometimento, com o presiden-
te açoriano a metro e meio de dis-
tância do famoso espírito crítico do 
Presidente da República! 
A ilha, por ser pequena, detém em 

si uma atratividade única que as ou-
tras parcelas regionais não têm, por 
serem maiores, característica que 

também foi desperdiçada. Nessa al-
tura extraordinariamente favorável, 
crucial na história do Corvo, só com 
paralelo na visita de Soares há trinta 
anos atrás, são os corvinos que, de 
modo próprio, extraem o pionese do 
mapa açoriano do bem receber. E 
que mais fazer senão humildemente 
pedir desculpa! Não se trata assim 
um Presidente da República, que, 
atente-se, é suprapartidário e só 
nessa qualidade deverá ser tratado. 
Quando se aprenderá de uma vez 
por todas a diferenciá-lo e a prote-
gê-lo de guerrilhas partidárias intes-
tinas e de outras minudências? Não 
é assim que se trata a República! 
Quão atuais persistem as palavras 

de Raúl Brandão, escritas em As 
Ilhas desconhecidas, e que, finali-
zando, lamentavelmente evoco: 
“Olho para a ilha descarnada pelo 

vento, tão forte de Inverno que 
o sino tange sozinho, e sinto-me 
como nunca me senti, isolado no 
mundo. Que vim eu aqui fazer? Foi 
esta pedra isolada no mar com al-
guns seres agarrados às leiras que 
me levou à viagem? Foi este resto 
de vulcão, sem paisagem nem bele-
za, que me trouxe? Mas aqui não há 
nada que ver! Almas tão desencar-
nadas como o penedo e uma vida 
impossível noutro mundo que não 
seja este mundo arredado.”

joão gAgo DA câmArA

aliEnWarE aprEsEntOu uM ‘clOnE’ da nintEndO sWitch
um dos fatores que mais ajudou à popularidade da nintendo switch é o facto de poder ser usada tanto como 
consola caseira, como portátil. o fator híbrido da switch tem sido motivo de elogios e fez até com que fosse 
considerada um dos grandes gadgets da última década. não é portanto uma surpresa que outras marcas 

procurem ‘inspirar-se’ no formato, nota o the next Web. uma das primeiras a seguir por esta direção é a alienware, que 
aproveitou o início da feira de tecnologia Consumer Electronics show (CEs) para apresentar o Concept uFo. trata-se 
de uma consola praticamente igual à Switch, o que significa que temos um ecrã (de oito polegadas com 1900 x 1200 de 
resolução) posicionado horizontalmente, com dois comandos que podem ser unidos nas laterais em modo portátil. 
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dona Célia e alguns colegas, em 
conjunto com as equipas de mesa 
composta por membros do rancho.

Pois que esta ementa, (acepipes, 
entrada de camarão gigante, caldo 
verde, rolo de salmão recheado, 
costela de vitela), tendo sido esta 
grande noite de “Révellion” da en-
trada do ano 2020 com a excelen-
te música do DJ Alex Moreira até 
altas horas da manhã. À meia-noite 

tivemos um bolo-rei e uma garrafa 
de vinho de Porto.
Pois querem os dirigentes deste 

rancho folclórico, Os Campinos do 
Ribatejo, dizer a todos  que quantos 
trabalharam para que esta passagem 

de ano se realizasse e de uma ma-
neira muito particular a toda a esta 
assistência que proporcionaram esta 
entrada de 2020. 
Desejando-lhe um excelente ano 

de 2020 assim como todos os seus 
familiares completo de muitas feli-
cidade e prosperidade, bem haja.

mANuel NeveS

pASSAgem de Ano doS CAmpinoS
do ribAteJo nA SAntA Cruz 2019/20

A p a s s a g e m 
de Ano dos 
campinos do 

Ribatejo no salão da 
missão Santa cruz 

com a sala completa por 480 pes-
soas e que por concidencia com o 

salão pintado e com algumas re-
novações incluindo a estreias das 
novas mesas. 
Teve inicio pelas 19h com um ex-

celente jantar e com uma ementa 
confecionada pelos grandes mestres 
cozinheiros senhores José Fernan-
des e Manuel da Silva que tiveram 
como companhia as suas esposas, 

nasa dEscObriu planEta dO taManhO da tErra EM ZOna cOnsidErada habitávEl
o planeta é chamado de “toi 700 d” e está relativamente próximo da terra, a cem anos-luz de distância, 
sublinhou a agência espacial norte-americana. a descoberta pertenceu ao satélite tEss, “projetado e 
lançado especificamente para encontrar planetas do tamanho da Terra e a orbitar estrelas próximas”, ex-
plicou o diretor da divisão de astrofísica da nasa, Paul hertz. alguns outros planetas semelhantes foram 

descobertos antes, principalmente pelo antigo telescópio espacial Kepler, mas este é o primeiro do tEss, lançado 
em 2018. o tEss descobriu três planetas a orbitarem a estrela, denominados ‘toi 700 b’, ‘c’ e ‘d’. somente o ‘d’ está 
na chamada zona habitável.
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EmanuEl REgo
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a 
vos servir na vossa
língua: português, 
francês e inglês

telmo bArboSA

pASSAgem de Ano no orientAl

A despedida do ANo ve-
LHO neste clube mere-
cendo as dez estrelas, 

na sala a decoração estava 
deslumbrante, o serviço des-

de as entradas até ao prato principal servido 
num tempo aceitável, assim como a animação 
que estava a cargo do Dj entre-Nós pois com a 
sua variada música fez dançar toda esta família 
orientalista e amigos.

O senhor Alves desejou um bom fim de  ano a to-
dos, os presentes e familiares um começo do 2020 
com saúde para que continue a frequentar este 
Clube não esquecendo também um dia muito im-
portante, 31 de janeiro, que é a Assembleia-Geral 
para a continuidade deste CLUBE e também para 
o primeiro baile do ano no dia 25 do mesmo mês 
com Júlio Lourenço. E, no 15 de fevereiro (o eter-

no amoroso) a festa de São Valentim com o grande 
animador DJ Jeff Gouveia e para a ementa destas 
festas serão anunciados brevemente.
As doze badaladas chegaram e todos abraçando-

-se uns aos outros com umas gotas nos olhos lem-
brando os que já partiram, e os queridos familia-
res que longe deixaram vindo à procura de uma 
melhor vida, mas estado neste Clube e rodeado de 
uma grande Família, esquecendo um pouco os pro-
blemas do dia a dia, dançando e pulando com mui-
ta alegria. Cada festa neste clube  cada vez mais  
pessoas o visitam, desta vez tivemos o prazer de 

termos entre-nós o Senhor ENVAGELOS, e AN-
GELA PIRAEUS, vindos da Grécia. A noite foi até 
de madrugada, estão de parabéns todos os aqueles 
que com o seu esforço e empenho fizeram este fim 
do Ano que muitos irão recordar. 
Da minha parte desejo a todos os diretores do 

Clube Oriental Português de Montreal, um co-
meço do Ano com muita saúde para a continua-
ção deste grande projeto que é o Clube Oriental, 
Hoje e AmANHã.

alEManha, crOácia E EslOváquia rEtiraM MilitarEs dO iraquE
segundo avançou a ministra da defesa da alemanha, 35 militares daquele país vão ser 
hoje retirados do iraque e transportados para a jordânia e o Kuwait. annegret Kramp-
-Karrenbauer e a ministra dos negócios Estrangeiros, heiko maas, explicaram aos de-
putados alemães que o número de militares que estão nas bases iraquianas de bagdad 
e taji será “temporariamente reduzido”, sublinhando, no entanto, que as negociações 
com o governo iraquiano para manter a formação das tropas do iraque vão continuar.

vidente e médium
Muito sério no seu domínio e competente no regres-
so do seu amor, infidelidade, família, sucesso em 
negócios, património, exames e bom senso nos jo-
gos, impotência sexual, etc.
dEvE Marcar uMa cOnsulta para EncOntrar-ME

rEsultadOs EFEtivOsE rápidO
discriçãO assEgurada.

514.632.3150
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de um momento para ou-
tro eu tive um surto nas 
partes íntimas que ne-
nhum médico conseguia 
me curar, meu marido che-
gou a pensar que eu esta-
va 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

durante 4 anos eu estava 
carregando uma cruz pesa-
da com a doença da minha 
filha. Visitei este XaMã 
que em um espelho mos-
trou como seu ex-namora-
do tinha feito um trabalho 
com espíritos negros para 
dominá-la e por isso teve 
uma esquizofrenia incurá-
vel. Ela não tinha nenhum 

controle, não queria ser banida, não queria fazer 
nada. mas este enviado de dEus a curou em me-
nos de duas semanas. Eu sou muito grata porque 
você me mostrou o rosto desse desgraçado.

minha esposa foi hos-
pitalizada 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. Ela 
quase não comia, não 
dormia e ficou recla-

mando de dor até chegar ao XaMã que me mos-
trou em um espelho um mal que eles fizeram para 
nos fazer mal e com um tratamento fitoterápico 
em apenas 2 semanas curou-a e renovei nossa 
vida.
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BElEza da SEMana

pASSAgem de Ano 2019/20 no eStrelA do oCeAno
SylvIo mArtINS

2019 foi um ano bastan-
te difícil para o jornal 
A voz de Portugal. Uma 

delas foi a mudança do dire-
tor. A diferença de ideias entre 
ambos levou a que tivessemos 

uma mudança na equipa e o novo diretor a par-
tir do mês de dezembro é o Exmo. Senhor Jorge 
Matos e esta remodelação continua com a nova 
diretora-adunta Francisca Reis, com o objetivo 
de enriquecer o jornal A Voz de Portugal e a le-
var este jornal a um novo nível ainda mais pro-
fissional e mais valorizado na comunidade. Nas 

próximas semanas vamos vos apresentar todas 
as mudanças que foram feitas durante o ano.
Pelo segundo ano consecutivo festejei a passa-

gem de ano em grande no restaurante Estrela do 

Oceano chefiada pelo Alcindo e Gabriela Alves 
sem esquecer Steven Alves que neste dois últi-
mos anos está a trabalhar muito para refazer e 
estimular toda a equipa entrando numa nova fase 
gastonómica do restaurante.

O restaurante estava repleto de boas pessoas e 
todos os presentes ficaram surpreendidos pela 
alta qualidade gastronómica que apresentaram 
nesta noite. Há muito tempo que eu não vi uma 

apresentação como esta. Tivemos um momento 
mágico em boa companhia e foi bastante alegre 
durante toda a noite. Pudemos notar a linda de-
coração e um dos melhores artistas da comuni-
dade, Duarte Froias, foi o homem que animou 
a sala num tom bem especial com as suas lindas 
canções, bailinhos e também cantou um lindo 
fado. Sim a noite foi memorável por todos os 
presentes e Feliz Ano Novo.

irãO: Mais dE 50 MOrtOs EM dEbandada nO FunEral dE sOlEiMani
A agência oficial ISNA, citando o chefe dos serviços de socorro de Kerman, Moham-
mad Sabéri, indicou, por seu turno, que 212 pessoas ficaram feridas no acidente, “das 
quais um pequeno número” está em “estado grave”. abbas amian disse ainda que as 
50 vítimas morreram asfixiadas. Mulheres, homens, idosos e crianças estão entre as 
vítimas da debandada em Kerman, cujos hospitais estão em alerta e para onde se 
deslocou o ministro da saúde.
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SeSSão de informAção importAnte nA
CASA doS AçoreS, domingo 12 de JAneiro
terça-feira recebemos, de última hora, 

uma informação importante sobre a 
vinda do Senhor Secretário regional 

Adjunto da Presidência para as Relações Ex-
ternas, Dr. Rui Bettencourt bem como pelo 
Diretor regional das comunidades Paulo te-

ves que estarão presente no domingo 12 de 
janeiro de 2020 às 16h na casa dos Açores do 
Quebeque situada no 229 rua Fleury Oeste em 
Montreal. Haverá um bufete ligeiro depois da 
palestre. Para mais informações: Alfredo Pon-
te 514-353-5198 ou casa dos Açores 514-388-
4129.
Este encontro será sobre a divulgação da nova 

plataforma “Açorianos no Mundo” que iniciou 
há pouco tempo para todas as comunidades atra-
vés do mundo. A Casa dos Açores do Quebeque 
convida todos os membros da comunidade e as-
sociações para assistira esta palestrea deste novo 
serviço.
“Valorizar as nossas Comunidades Açorianas é 

um dos grandes objetivos do Conselho da Diás-
pora Açoriana, o novo organismo proposto pelo 
Governo dos Açores, e aprovado por unanimida-
de pelo Parlamento, que pretende dar voz aos mi-
lhares de Açorianos espalhados pelo mundo.
Uma valorização que, não esquecendo a impor-

tante promoção que cada Açoriano faz da nossa 
terra nas respetivas comunidades de acolhimen-
to, tem a ambição de ir mais longe, recebendo os 
contributos de todos aqueles que, com entusias-
mo, desejem participar no processo de desenvol-
vimento e progresso que se vive nos Açores nas 
mais diversas áreas. Na prática, trata-se de in-
tensificar, cada vez mais, esta relação umbilical, 
através de um órgão institucional representativo 
de cada um dos Açorianos da nossa Diáspora no 
mundo, para que sejamos cada vez mais fortes e 
mais unidos, como Povo e como Região. Este é o 
vosso espaço! Faço votos que este seja, assim, um 
verdadeiro elo de ligação entre todos aqueles que 
sentem um imenso orgulho em ser “Açorianos no 
Mundo”. Sejam todos muito bem-vindos!”

Vasco Alves Cordeiro
Presidente do Governo dos Açores

AÇorIANoS No muNDo
É uma plataforma online, que vai permitir a to-

dos os açorianos por nascimento, ascendência, 
afinidade (casamento/união de facto), que tenham 

residido nos Açores por um período mínimo de 
cinco anos, e que se encontram a residir fora da 
Região Autónoma dos Açores, uma maior proxi-
midade com o arquipélago e, consequentemente, 
uma efetiva participação no futuro dos Açores, 
através da adesão ao processo eleitoral para a es-
colha dos representantes das suas comunidades, 
que, posteriormente, integrarão o Conselho da 
Diáspora Açoriana (CDA). Estes conselheiros se-
rão responsáveis por representar e defender os in-
teresses das suas comunidades junto do Governo 
da Região Autónoma dos Açores. Assim, esta pla-

taforma online tem como objetivo a aproximação 
de todos os açorianos residentes fora do arquipé-
lago dos Açores, envolvendo-os no processo de-
mocrático de participação e no exercício de uma 
cidadania ativa, aquando da tomada de decisão 
na eleição dos representantes das comunidades, 
de acordo com a área geográfica onde residem. O 
site vai permitir a inscrição de todos os açorianos 
residentes fora do arquipélago dos Açores, com 
a possibilidade de estes se candidatarem a con-
selheiros, votarem e elegerem os conselheiros da 
sua área geográfica de residência.

rEtirada das trOpas nOrtE-aMEricanas sEria a “piOr cOisa” para O iraquE
“isso seria a pior coisa que poderia acontecer ao iraque”, declarou trump na Casa branca ao receber o 
primeiro-ministro grego, Kyriakos mitsotakis. “vamos partir em algum momento (...) mas esse momento 
ainda não chegou”, acrescentou. Previamente, o chefe do Pentágono, mark Esper, tinha já assinalado 
em conferência de imprensa que a política dos Estados Unidos no Iraque não foi alterada, e reafirmado 
que as tropas norte-americanas não vão abandonar o país. “a nossa política não foi alterada. não vamos 
deixar o iraque”, referiu, numa tentativa em esclarecer as mensagens contraditórias do seu governo 
sobre o tema, e antes de admitir que aguarda “represálias” iranianas após o ataque norte-americano.
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681 jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
pEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 boul. st-laurent
tel.: 514.987.7666

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tOny
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 bl. langelier #212 
Em st-leonard, h1P3C6

tel.: 514.499.1624

4270 st-laurent #200
tel.: 514.985.2411

antÓniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaçãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn
2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 st-urbain, montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

4031 de bullion, mtl, Qc
t.: 514-849-3808

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

4244 boul. st-laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SeguroS
Doença grave

Invalidez | vida
PlANo PouPANÇA

- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

JES REnOVaTIOnS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa
especializada em renovações.

OrçaMEntO gratuitO
rbQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

inFOrME-sE nOs nOssOs
sErviçOs dE MOnuMEntOs 

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

EspEcialista EM
rEnOvaçõEs

ligEiras

- Investimentos - REER-CELI
Paulo F. Gonçalves
tel.: 514 884.0522

AgênciAs funeráriAs

imóveis

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores

monumentos

notários

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
200 g farinha de trigo tipo 55
25 g banha de porco
3 c. de sopa azeite
0,4 dl água fria
1 c. de chá sal
2 kg cozido à portuguesa
qb hortelã 

REcEITa dO chEFE RIBEIRO
Cozido à portugueSA no pão

prEparaçãO:
1. Preaqueça o forno a 160°C. 2. numa taça larga, junte a farinha com a banha (à 
temperatura ambiente). 3. acrescente 2 colheres de sopa de azeite, a água fria e 
o sal. amasse todos os ingredientes com a mão até estarem bem envolvidos. 4. 
Coloque a massa no frigorífico e deixe-a repousar durante 20 minutos. 5. limpe a 
carne do cozido de ossos, retire a pele aos enchidos e corte-os em cubos uniformes 
com cerca de 1 cm. 6. Proceda da mesma forma com os legumes. reserve o caldo 
do cozido. 7. misture as carnes, os legumes e o feijão, polvilhe com a hortelã picada 
e envolva tudo muito bem. 8. numa bancada enfarinhada, estique a massa com a 
ajuda de um rolo, forre com ela uma forma tipo bolo-inglês e encha-a com a mistura 
de legumes e carnes, comprimindo muito bem o recheio. 9. tape com a massa, 
deixando um pequeno buraco para respirar. Pincele com restante azeite e leve ao 
forno durante cerca de 35 a 40 minutos. 10. na altura de servir, regue com o caldo 
do cozido reservado.

inFOrME-sE sO-
brE Os nOssOs 

prEçOs a partir 
dE 40$ pOr sEMa-

na

merceAriAs

informe-se sobre os
nossos preços

a partir dE 6$
pOr sEMana

sErvindO EM pOrtuguês,
inglês E Francês

palaVRa cRuzada

hOriZOntais: 1. Pessoa anã, pequena. 4. Comida tipicamente 
japonesa. 8. a grande __ do ocidente foi uma crise religiosas que 
aconteceu na igreja Católica de 1378 e 1417. 9. sujas, porcas. 10. 
tecido usado para cobrir alguma coisa. 11. azeitona. 12. Em que 
há dolo (plural). 14. som emitido por cães em sinal de ameaça. 16. 
natural ou habitante da grã-bretanha. 20. resultado indesejado 
após consumo de bebida alcoólica em excesso. 23. Contração da 
preposição “de” com o pronome “ele” (plural). 25. ___ nova, livro 
da série Crepúsculo. 26. gentílico para quem nasceu nos Estados 
unidos, do inglês “yankee” (plural). 27. nome comum para alguns 
tipos de crustáceos marinhos. 28. Conjução “deste modo, portan-
to”. 29. Espécie de lobo americano. 

vErticais: 1. Conhecimento, idéia. 2. Pessoas ignorantes, inép-
tas. 3. tipo de cortada no voleibol. 4. Crânio, em inglês. 5. a Fifa 
vai escolher as ___ da próxima Copa do mundo. 6. sem tempero, 
enjoativo. 7. “na ___”: escondido, desfarçado. 13. número “um”, 
em inglês. 14. Estado brasileiro cuja capital é boa vista. 15. Entre-
laçamento entre fios ou cordas, a fim de uni-los. 17. ato de redigir. 
18. Cobertuda de um imóvel, geralmente constituída por telhas. 19. 
tipo de barco grande usado para transportar cargas pesadas ou 
veículos em curtas distâncias. 21. Peça do jogo de dominó que 
apresenta duas senas. 22. advérbio “do lado de cá”. 24. Espaço, 
em inglês.

t.: 514.668.6281

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE pOrtuguEsa EM MOntrEal,
uM EspaçO inFOrMativO para a vOssa EMprEsa tOdas as sEManas
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EMpREgOS nEcROlOgIaEMpREgOS

pavÉ bOisbriand
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. 
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no 
betão e finalização de piscina. 

nora: 450-628-5472

Precisa-se de padeiro com experiência 
para a Padaria lajeunesse. 

muito bom salário. 
patricia: 514-814-0362

companhia especializada em renovações de casa 
precisa de homens com ou sem experiência, trabalho 
durante todo o ano. 514-952-0004

precisa-se de cozinheiro/a com 
experiência a tempo inteiro.  

514-619-3912
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m e m o r A N D u m
10º anivErsário dE saudadEs 

gEOrgina FErrEira
1935-2010

Faz 10 anos que partiste georgina... 
as pessoas especiais que partem da 
nossa vida, nunca nos deixam por com-
pleto.
hoje que recordamos o aniversário 
do teu falecimento, queremos lembrar 
como tu fostes e sempre serás impor-
tante para nós, guardamos nos nossos 
corações lindas memórias. as sauda-

des são muitas e crescem cada vez mais.
Esperamos que estejas em paz no reino de deus e que 
lá no Céu estejas olhando por todos nós que te ama-
mos.

Teu marido, filhos e netos
e todos os que te amam.

m e m o r A N D u m
4º anivErsário dE saudadEs

águEda puga
8/01/2016 - 8/01/2020

mãe rainha, nos seus braços conhe-
ci um amor sem igual e na sua au-
sência ficou uma saudade sem fim.

guardo na memória o seu carinho, 
suas palavras e seu imenso amor. 
sinto sua falta, mãe!

“I wish Heaven had visiting hours”
Seu Filho, Joe Puga

m e m o r A N D u m
1º anivErsário dE saudadEs

FErnandO aMaral
1960 - 2019

recordando com profunda saudade, 
Fernando amaral para o seu primei-
ro aniversário em sufrágio pela sua 
alma. uma missa será celebrada 
quinta-feira, dia 16 de janeiro de 
2020, às 18h30, na igreja santa 
Cruz situada no 60 rachel oeste em 
montreal. agradecemos antecipa-
damente todas as pessoas que se 
dignarem assistir a este ato religioso.
Esposa Maria Tavares, filhos Evan 

e Chane, irmãos e a sua
Querida Mãe

pequenos anúncios
uMa EScOlha cERTa | TEl.: 514-299-1593

†

MEMORanduM

Maria lurdEs rEsEndEs
1952-2019

Faleceu em montreal no 
domingo, dia 22 de dezembro 
de 2019, com 67 anos de 
idade, a senhora maria lurdes 
resendes natural do Faial da 
terra, são miguel, açores.
deixa na dor seu esposo 
manuel jacinto melo, suas 
filhas Graça (Eduardo 
Pacheco), suzie (Paulo jorge 
silva), dina (jeffrey hickman), 
Kathy (james grant) e Cindy 
(valdemiro medeiros). seus 
11 netos/as, irmãos/ãs, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
família e amigos. 
serviços fúnebres:
alfred dallaire | Memoria
1120, jean-talon, este em Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar segunda-feira, 30 de dezembro de 
2019 às 10h na igreja santa Cruz. Foi sepultada no Ce-
mitério notre-dame-des-neiges. 
a família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. bem haja.

caFÉ cEntral
Precisa-se de um lava-pratos e 

fazer um bocadinho de limpeza à noite.
514-289-9367

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza na área 
de Ste-Thérèse. Confiável e de preferência com carro. 

simpática com bebés. deve falar francês ou inglês. 
podem telefonar para 

450-433-1763 e deixar uma mensagem 
ou enviar um “texto” para o 438-725-0981

7 dIFEREnÇaS

7
2 4

6

5

8

precisa-se de caixeiro para os sábados da meia-
noite às 14h30 ou outros turnos são disponíveis. 
Enviar o seu cv para janis@schwartzdeli.com ou 

deixar o cv no 3895 boul. st-laurent.
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carnEirO: Carta dominante: 9 de Paus, que sig-
nifica Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não o 
levam a lado algum, tenha confiança na pessoa que 
tem a seu lado. Viva o presente com confiança! Saúde: 

Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces. dinheiro: mo-
mento propício para fazer um investimento mais sério. 
números da semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.

tOurO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
discussão, negociação difícil. amor: Poderá reconci-
liar-se com uma pessoa com quem já não fala há al-
guns anos. aprenda a escrever novas páginas no livro 

da sua vida! saúde: sistema nervoso alterado. Pense positivo. 
dinheiro: tudo correrá dentro da normalidade, se souber argu-
mentar. números da semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

gÉMEOs: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa 
rapidez. amor: não deixe que a rotina perturbe a sua 
relação afetiva. tenha a ousadia de sonhar! saúde: 
Cuidado com o consumo excessivo de doces. dinhei-

ro: não gaste mais do que aquilo que realmente pode.
números da semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

caranguEjO: Carta dominante: 8 de ouros, que 
significa Esforço Pessoal. Amor: Os defeitos também 
fazem parte da nossa personalidade, não espere en-
contrar alguém perfeito. descubra a imensa força e 

coragem que traz dentro de si! saúde: Poderá sofrer algumas 
dores de cabeça. dinheiro: nada o preocupará. 
números da semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

lEãO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
viagem inesperada. amor: não sinta saudades daquilo 
que não viveu. Pense nos momentos lindos que teve 
na sua infância. Que o futuro lhe seja risonho! saúde: 

Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha cuidado! dinhei-
ro: a impulsividade poderá causar alguns estragos na sua conta 
bancária. números da semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.

virgEM: Carta dominante: valete de ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras 
serão uma constante na sua relação afetiva. Exercitar 
a arte de ser feliz é muito divertido! saúde: não dei-

xe que a irresponsabilidade afete a sua saúde, e procure com 
maior regularidade o médico. dinheiro: Cuidado com os gastos 
inesperados. números da semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

balança: Carta dominante: 3 de Copas, que signi-
fica Conclusão. Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o 
braço a torcer. seja honesto consigo próprio, não te-
nha receio de reconhecer os seus erros e traçar novas 

rotas de vida. saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo 
aparente. dinheiro: se gastar em demasia, poderá não ter di-
nheiro para pagar as contas que tem certas. 
números da semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

EscOrpiãO: Carta dominante: o mágico, que signi-
fica Habilidade.  Amor: Aproveite os momentos com a 
família pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocio-
nal. viva de uma forma sábia. saúde: Faça um retiro 

que lhe proporcione bem-estar físico e emocional. dinheiro: te-
nha presente a situação de crise em que se vive. 
números da semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

sagitáriO: Carta Dominante: A Estrela, que significa 
Proteção, luz. amor: dê mais atenção aos seus fami-
liares mais próximos. saúde: tudo correrá dentro dos 
parâmetros normais. dinheiro: nada de preocupante 

acontecerá. 
números da semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

capricÓrniO: Carta Dominante: A Lua, que signifi-
ca Falsas ilusões. amor: não esconda os sentimentos, 
partilhe as suas dúvidas e receios com a pessoa ama-
da. saúde: não deixe que o stress e a tensão o condu-

zam a desequilíbrios. dinheiro: não aposte em investimentos de 
risco. números da semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39. 

aquáriO: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
realização. amor: o amor espera por si. saúde: ten-
dência para dores de barriga. dinheiro: Efetuará bons 
negócios. números da semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

pEiXEs: Carta Dominante: o Sol, que significa Prote-
ção e germinação. amor: o amor e o carinho reina-
rão na sua relação afetiva. Que tudo o que é belo seja 
atraído para junto de si! saúde: a rotina poderá levá-lo 

a estados depressivos. dinheiro: sem problemas neste campo 
da sua vida. números da semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

ANtóNIo PeDro coStA

eStá A ChegAr Ao fim A miSSão dA obrA de mAriA

regressou ao seu país, 
o Roberto Mendes, da 
Obra de Maria, que 

praticamente durante 7 anos vi-
veu intensamente a sua missão 

na Paróquia do Senhor bom jesus, conjunta-
mente com a Andreia e depois com o nasci-
mento cá na ilha da Maria de Fátima. Partiu 
um amigo, que se tornou amigo de todos com 
quem ele privava.
Em jeito de despedida, aqui fica um testemu-

nho, partilhado seguramente por tantos e tantas, 
sobretudo da vila de Rabo de Peixe, pois consti-
tuíam uma família inspiradora que durante este 
tempo, longe do seu Brasil, atravessou o Atlân-
tico para trabalhar na vinha do Senhor, em Rabo 
de Peixe, que eles também passaram a amar.
Qualquer partida provoca tristeza e neste caso, 

partiu alguém que é um verdadeiro missionário 
do amor e que deixa uma marca profunda na Pa-
róquia que serviu com zelo apostólico e espírito 
de serviço assinaláveis. 
Espalhou alegremente paz e serenidade por 

toda a Vila, com a sua palavra e postura cândida 
e amiga, inicialmente, por vezes, no meio de on-
das revoltas. Semeou amizades que irão perdurar 
e apesar de algumas incompreensões nunca ter 
um gesto ou palavra de mágoa.
O Roberto e a sua família deram um bonito tes-

temunho de uma juventude que sabe viver cris-
tãmente. O seu sorriso e o tom tranquilo da sua 
palavra sábia e carinhosa foram de um verdadei-
ro missionário que habitou entre nós.
Rabo de Peixe é uma terra de missão. E nem o 

serviço que prestou foi acolhido na sua plenitu-
de. Todos nós conhecemos a Parábola descrita 
por S. Mateus no capítulo 13: Certo homem saiu 
para semear. Enquanto semeava, uma parte das 
sementes caiu à beira do caminho e os pássaros 
vieram e as comeram. Outra parte caiu no meio 

de pedras, onde havia pouca terra. Essas semen-
tes brotaram depressa pois a terra não era funda, 
mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois 
não tinham raízes. Outra parte das sementes caiu 
no meio de espinhos, os quais cresceram e as 
sufocaram. Uma outra parte ainda caiu em terra 
boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mes-
mo 100 vezes mais do que tinha sido plantado. 
Quem pode ouvir, ouça.
É isto mesmo a ação apostólica fecunda que a 

Obra de Maria tem vindo a fazer nesta seara em 
que faltam os trabalhadores.
Por seu lado, o Roberto e a sua família são um 

testemunho vivo da simplicidade, nos caminhos 
da santidade. Somos ávidos na procura de sinais 
e muitas vezes eles estão ao nosso lado e nós não 
nos apercebemos deles. Mas só agora na partida 
percebemos melhor que eles foram sinais tangí-
veis e instrumentos privilegiados que Deus, bon-
dosamente, colocou nos caminhos da Vila. 
Para além de tudo isto, ele revelou-se um ex-

celente gestor dos assuntos paroquiais e eis que, 
com toda a sua dedicação, arregaçava as man-
gas e era o primeiro para, por exemplo, pegar 
no pincel para pintar as paredes ou as janelas do 
Salão Paroquial. Quem passava na estrada via-o 
como mais um trabalhador que ali se encontrava 
e fazia-o sempre com espírito de missão.
Por isso, neste momento de partida aqui se dei-

xa uma palavra de eterno agradecimento. Parti-
ram seguramente com Rabo de Peixe no coração, 
mas levaram também no seu coração a sangrar o 
agradecido povo de Rabo de Pexe. No momento 
de despedida, foi precisamente isto que se sen-
tiu, com a sua voz embargada, ao receber uma 
pequena coroa do Divino Espírito Santo, símbo-
lo maior da nossa identidade cristã, tão peculiar 
das tradições de cada habitante destas ilhas.
E é de pessoas como o Roberto e da sua famí-

lia que a Igreja precisa, que viviam aqui em to-
tal desprendimento, com simplicidade, alegria e 
proximidade, em que o lema de vida era sempre 
o mesmo: Deus provê, Deus proverá e a sua mi-
sericórdia não faltará.
Bem hajam Roberto, Andreia e Maria de Fáti-

ma por tudo o que foram neste Rabo de Peixe, 
terra onde o seu altar dedicado ao Senhor Bom 
Jesus, é o cenário insondável e misterioso que 
inspirou a criação da Obra de Maria.

nOvO cOMandantE da gnr dE visEu canaliZa atEnçãO nOs Mais vulnErávEis
“Como sabemos, a região é caracterizada por alguma desertificação, há algum isolamento das pessoas, e nós vamos 
continuar a canalizar a nossa atenção para a ajuda aos mais necessitados, aos mais vulneráveis, que são as mulheres, 
as crianças e os idosos”, disse aos jornalistas João Fonseca, no final da cerimónia de tomada de posse. João Fonseca 
substitui vítor rodrigues, que foi comandante do Comando territorial de viseu da gnr desde 25 de janeiro de 2016. 
Vítor Rodrigues afirmou aos jornalistas que deixa o cargo com a convicção de que Viseu “é um distrito tranquilo, com 
pouca criminalidade”, embora tenha “alguns tópicos de criminalidade, como a violência doméstica, que representa 10% 
da criminalidade do distrito”.
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umA pASSAgem de Ano novo CheiA de AlegriA nA ApC 
joão ArruDA

A véspera de Ano Novo, 
também chamada de 
réveillon, termo da 

língua francesa que significa 
“reanimar”, “despertar”, vi-
rada de ano, ou passagem de 
ano refere-se ao dia 31 de de-

zembro, precedente ao Dia de Ano-Novo nos 
países que seguem o calendário gregoriano.

Na cultura ocidental, faz-se uma ceia no dia da 
véspera para se aguardar o ano que chega e, à 

meia-noite da passagem de 31 de dezembro para 
1 de janeiro, faz-se uma queima de fogos de ar-
tifício. No folclore português está associado a 
uma lenda popular.

Segundo essa lenda, a Virgem Maria estaria 
muito triste contemplando o oceano Atlântico, 
quando se aproximou São Silvestre e tentou 
consolá-la. A Virgem explicou-lhe que estava 
com saudades da antiga Atlântida e então o san-
to disse-lhe que deviam fazer algo de alegre que 
ficasse na memória dos homens. Então a Virgem 
chorou e as suas lágrimas transformaram-se em 
“pérolas” no oceano, uma das quais foi a ilha 
da Madeira, a “pérola do Atlântico”; ao mesmo 
tempo, apareceram no céu lindas luzes, segun-
do o “testemunho dos antigos”. Essa lenda teria 
sido a motivação para o lançamento de fogos-
-de-artifício durante a noite de passagem do ano.
Na Associação Portuguesa do Canadá o “ré-

veillon” foi festejado em grande com uma sala 
cheia onde todos ficaram muito contentes com 
a animação desta noite. Brian com o seu grupo 
fizeram bailar toda a sala durante a noite, sem 
esquecer a nova pérola da comunidade Tony Mi-

ckael que encantou, mais uma vez, a sala.
A sala estava lindamente decorada e o jantar foi 

uma delícia. Parabéns à direção. Quero desejar a 
todos Feliz Ano Novo.

sisMO EM pOrtO ricO já FEZ OitO FEridOs
Porto rico foi sacudido, mais uma vez, esta terça-feira por um sismo de magnitude 
6.4 na escala de richter. três horas depois, chegava uma réplica de 6.0. Estes são, 
como dá conta o guardian, os abalos mais intensos de uma série de sismos que têm 
afetado a região. há oito feridos a registar. a autarca mayita meléndez, em declarações 
à estação televisiva WAPA, detalhou que as oito pessoas ficaram feridas na cidade de 
Ponce, nas imediações do epicentro do abalo. E aos feridos são somados danos ma-
teriais, nomeadamente as repercussões numa central nuclear do país.
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  P J V E D GM GS

1-Benfica	 42	 15	 14	 0	 		1	 38	 		5
2-Fc porto 38 15 12 2   1 30   7
3-Fc Famalicão 27 15   8 3   4 29 25
4-Sporting 26 15   8 2   5 25 17
5-Sc Braga 21 15   6 3   6 23 18
6-V. guimarães 21 15   5 6   4 24 18
7-cd Tondela 19 15   5 4   6 15 18
8-V. Setúbal 19 15   4 7   4   8 13
9-Rio ave 19 15   5 4   6 17 17
10-Boavista 19 15   4 7   4 13 14
11-gil Vicente 18 15   4 6   5 15 17
12-Marítimo 18 15   4 6   5 16 23
13-Santa clara 17 15   4 5   6 11 18
14-Moreirense 17 15   4 5   6 18 20
15-Belenenses Sad 15 15   4 3   8 12 28
16-p. Ferreira 14 15   4 2   9 11 22
17-portimonense 13 15   2 7   6 12 21
18-cd aves   6 15   2 0 13 15 31

  PTS  J  V E D GM   GS

04/01 Cd aves 0-1 santa Clara
  boavista 1-1 Portimonense
  belenenses sad 1-7 sC braga
  V. Guimarães 0-1 Benfica
05/01 rio ave 0-1 marítimo
  P. Ferreira 1-0 moreirense
  Cd tondela 1-1 gil vicente
  sporting 1-2 FC Porto
  FC Famalicão 3-0 v. setúbal

15ª Jornada
04/01 leixões 0-1 FC Penafiel
  ud oliveirense 1-3 Cd mafra
  Cd Cova Piedade 0-2 gd Chaves
  Estoril Praia 0-2 Feirense
05/01 Farense 0-3 Benfica B
  académico de viseu 0-0 nacional
  FC Porto b 1-3 académica oaF
  Casa Pia 1-4 sC Covilhã
  vilafranquense 0-3 varzim

10/01 santa Clara 14:00 rio ave
  Benfica 14:00 Cd aves
  moreirense 16:15 FC Porto
11/01 Portimonense 10:30 P. Ferreira
  boavista 13:00 FC Famalicão
  v. setúbal 15:30 sporting
12/01 gil vicente 10:00 belenenses sad
  marítimo 12:30 v. guimarães
  sC braga 15:00 Cd tondela

  P J V E D GM GS

16ª Jornada
10/01 varzim 14:00 académico de viseu
11/01 Feirense 6:00 FC Porto b
  sC Covilhã 10:00 Estoril Praia
  Benfica B 10:00 Casa Pia
  gd Chaves 12:15 leixões
12/01 FC Penafiel 6:15 Farense
  nacional 10:00 ud oliveirense
  Cd mafra 10:00 vilafranquense
  académica 12:15 Cova Piedade

1-Farense 33 15 11 0 4 22 13
2-nacional 32 15 9 5 1 21 9
3-Varzim 26 15 7 5 3 21 17
4-cd Mafra 26 15 7 5 3 25 18
5-gd chaves 25 15 8 1 6 21 18
6-Sc covilhã 24 15 7 3 5 24 17
7-leixões 23 15 6 5 4 19 16
8-Estoril praia 22 15 7 1 7 23 19
9-académica OaF 21 15 6 3 6 23 21
10-académico de Viseu 20 15 5 5 5 14 16
11-FC	Penafiel	 20	 15	 5	 5	 5	 15	 14
12-Feirense 19 15 4 7 4 16 14
13-Benfica	B	 18	 15	 4	 6	 5	 18	 22
14-ud Oliveirense 17 15 5 2 8 20 23
15-Vilafranquense 15 15 4 3 8 19 26
16-Fc porto B 15 15 3 6 6 19 24
17-casa pia 8 15 2 2 11 12 27
18-cd cova piedade 8 15 2 2 11 9 27

meiAS-finAiS

2020/01/15 FC Porto 11:00 varzim
  académico de viseu11:00 Canelas 2010
  Benfica 11:00 rio ave
  Paços de Ferreira 11:00 FC Famalicão

tAçA de portugAl
quartOs-dE-Final

21/01/2020   sC braga  14:45  sporting
22/01/2020   v. guimarães  14:45  FC Porto

15ª JORnada 16ª JORnada

MElhOR MaRcadOR
jOgadOr j g
1- Pizzi [Benfica] 15 11
2- Carlos Vinícius [Benfica] 13 10
3- Anderson Oliveira [FC Famalicão] 14 7
3- Zé Luís [FC Porto] 12 7
3- Fábio Martins [FC Famalicão] 14 7
6- Paulinho [SC Braga] 12 6
6- Luiz Phellype [Sporting] 13 6
6- Sandro Lima [Gil Vicente] 15 6
6- Bruno Fernandes [Sporting] 14 6
10- Mehdi Taremi [Rio Ave] 11 5

MElhOR MaRcadOR
jOgadOr j g
1- André Luís [GD Chaves] 15 10
2- Leonardo Ruiz [Varzim] 11 9
3- Roberto [Estoril Praia] 15 9

ronAldo notA 10: o hAt-triCk
hiStóriCo pelA JuventuS nA Serie

cristiano ronaldo anotou o pri-
meiro hat-trick na Serie A e 
assinou uma exibição perfeita 

contra o cagliari. Segundo os dados 
do Sofa Score através das estatísticas 
da Opta, o internacional português 
marcou três golos em quatro disparos 
à baliza (somou oito no total), fez dois 
passes chave, venceu 70 por cento dos 
duelos disputados e completou todos os 
dribles tentados (cinco em cinco). 
A somar a todos estes dados, o avançado 

da Juventus assistiu ainda Higuaín para o 
outro golo da Vecchia Signora. Um arran-
que de ano em cheio para CR7, portanto.
Com este hat-trick, Ronaldo tornou-se 

no segundo jogador a conseguir marcar 
três golos num jogo nos campeonatos in-
glês, espanhol e italiano, igualando o fei-
to de Alexis Sánchez. 

SPORtiNG 1-2 FC PORtO

Sporting foi mAiS remAtAdor, mAS
o fC porto venCeu pelA pontAriA

o Sporting perdeu um clássico em que 
foi melhor. convém começar por aí, 
por colocar o acento tónico no Spor-

ting, porque este clássico foi muito dele. Foi ele 
que mais o jogou, que mais o alimentou e que 
no fim o perdeu.
O que acaba por ser normal. Coisas 

más acontecem a quem se enche de 
negatividade. O que nos remete para 
o título. Mais do que de sorte, de for-
ça, de velocidade ou de técnica, este 
Sporting precisa urgentemente de um 
divã de um psicanalista. De se sentar, 
respirar, refletir e libertar. O clube 
vive em conflito interior e por isso 
deprime-se com uma velocidade as-
sustadora. Mais do que contra adver-
sários, esta equipa luta contra fantasmas. Passou 
toda a primeira parte entregue ao abandono, es-
tranha na própria casa, a ouvir os adeptos portis-
tas gritar como se estivessem no Dragão, sem um 
mínimo de apoio dos próprios adeptos (e sobretu-
do das claques). Para piorar as coisas, começou o 
jogo a oferecer um golo ao adversário. Ninguém 
marcou, Luís Maximiano saiu da baliza despro-
positadamente e Marega transformou uma má 
receção em golo. Quando estava completamente 
sozinho e com a baliza totalmente aberta. Incrível. 
Nessa altura pensou-se que só podia ficar pior.
O FC Porto estava confortável em campo, sentia 

as fragilidades adversárias e crescia, dominava a 
e jogava perto da baliza leonina. Nos primeiros 
minutos, aliás, o Sporting somou mau passes.
Aos poucos a equipa conseguiu equilibrar a par-

tida, mas foi tudo feito em esforço, muito por 
causa de uma réstia de orgulho que os jogadores 
foram arrancar ao fundo da alma. Também mais 
ou menos por essa altura percebeu-se que este FC 
Porto é uma equipa impiedosamente sádica: vive 
melhor quanto em mais sofrimento está o adver-

sário.
Depois que o Sporting equilibrou o jogo, parece 

que desassossegou. Por isso não foi além de um 
remate de Nakajima de fora da área que saiu a ra-
sar a trave. O que foi muito pouco, claro. O Spor-
ting continuou a crescer e ameaçou o golo uma, 

duas, três, quatro, cinco vezes. Vietto 
acertou nos ferros e atirou duas vezes 
a centímetros do golo, Luis Phellype 
cabeceou a rasar o poste, Bruno Fer-
nandes falhou na cara do guarda-re-
des uma bola que não costuma falhar. 
Só dava Sporting, portanto, mas isso 
não significa necessariamente muito. 
Porque esta equipa tem uma tendên-
cia admirável para se automutilar, 
como acontece a muito boa gente 

com distúrbios mentais. Assim, do nada, contra 
todas as expetativas, Doumbia ficou parado, não 
atacou a bola nem marcou Tiquinho Soares, e per-
mitiu ao brasileiro fazer o segundo golo. Como se 
oferecer um golo não fosse suficiente, o Sporting 
ofereceu dois. Entregou o triunfo ao FC Porto em 
bandeja de cobre. O que trouxe de volta os fantas-
mas leoninos e a capacidade portista para jogar à 
bola. O FC Porto tornou-se novamente melhor em 
pleno Alvalade, sentindo o adversário moribundo, 
e ameaçou o golo num remate de Alex Telles e 
em dois remates de Luiz Diaz que Maximiano pa-
rou. Feitas as contas, fica a sensação de que não 
foi bem o FC Porto que ganhou este jogo: foi o 
Sporting que o perdeu. Um Sporting que começou 
a perder, aliás, muito antes do apito inicial. Este 
leão precisa urgentemente de ultrapassar os con-
flitos interiores. Precisa, enfim, de um divã. 
O FC Porto, que não tem nada a ver com isso, 

jogou o suficiente para conquistar uma vitória im-
portantíssima na luta pelo título e voltar a festejar: 
doze anos depois foi novamente feliz em Alvala-
de.

siMEOnE Falha supErtaça dEvidO a castigO quE rEMOnta a... 2014
o atlético de madrid irá dar início à sua participação na supertaça de Espanha esta quinta-feira, com 
o embate diante do barcelona. uma partida na qual diego simeone não poderá estar no banco de 
suplentes, na sequência de um castigo de que foi alvo em... 2014. os colchoneros registaram a sua 
última participação na prova precisamente nesse ano, quando bateram o real madrid para levarem o 
‘caneco’ para o museu do clube. na segunda mão da edição 2014 da supertaça, no vicente Calderón, 
simeone reagiu mal a uma decisão da equipa de arbitragem e terminou expulso. Em vez de recolher 
aos balneários, ficou a assistir ao resto do encontro na bancada do antigo recinto rojiblanco.
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB: 
RSFA.CA

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS

ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.

ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444
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