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PENSAMENTO DA SEMANA

FAMÍLIA DA SEMANA

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
Associação Portuguesa do Canadá convida todos que a abertura dos jantares já iniciou-se. A ementa da
sexta-feira 3 de setembro será: sopa, carne portuguesa ou salmão e sobremesa. Devem reservar os
seu lugares, porque há lugares limitados, com música mas sem dança.
PARA RESERVAS: VIRGILIO: 514-709-7868 | CARLOS: 514-821-8935 | VITOR: 514-569-5096
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE | ÚLTIMO PIQUENIQUE QUARTA-FEIRA DAS 16H-20H
A Casa dos Açores convida todos ao último piquenique este ano que será no 1 de setembro de 2021
a ementa é polvo ou sadinhas ou bifanas. Estamos situado no 229 Rue Fleury O em Montreal. Podem
reservar e encomendar o seu prato: 514-388-4129 ou casadosacoresdoquebeque@hotmail.com
CENTRO COMUNITÁRIO APES
NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | DO 3 AO 11 DE SETEMBRO, às 19h, recitação do terço.
SÁBADO DIA 5 DE SETEMBRO, ÀS 14H: - Peregrinação da imagem de Nossa Senhora dos Milagres
da Santa Cruz até ao Centro Comunitário A.P.E.S. A Sede está situado no 9515, Hochelaga, em Montreal.
DOMINGO DIA 12 DE SETEMBRO, ÀS 13H: Missa solene, na Igreja Santo Domenico Savio situado
no 9190 Rue Sainte-Claire, Montreal, presidida pelo Pe. Masson. Depois da missa vamos todos acompanhar a
imagem de Nossa Senhora dos Milagres até ao Centro Comunitário para o adeus a Nossa Senhora dos Milagres.
- Haverá comes e bebes na associação para quem quiser com serviço de bar e petiscos.Para mais informações
podem contactar: centro comunitário APES: 438-476-5202 | Filomena Coelho 514-817-5875
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CRÓNICA

O PRÓXIMO IPHONE PODE CUSTAR MAIS DO QUE O PREVISTO
A escassez de componentes que está a afetar toda a indústria poderá refletir-se no preço do próximo iPhone, diz o DigiTimes (via MacRumors).
A informação disponível indica que o aumento de preço do próximo iPhone está relacionado com os custos mais elevados de componentes,
com indicações que a fornecedora TSMC passou a cobrir um valor 20% superior ao que era praticado no início de 2021.
Por enquanto a possibilidade ainda é um rumor mas teremos de esperar pelo anúncio oficial do próximo iPhone, que deverá acontecer no
próximo mês.

A esquizofrenia política
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

E

ste fim de semana foi prolífico
em acontecimentos políticos
de ambos os lados do Atlântico nos países que nos dizem respeito
diretamente: Canadá e Portugal. Comecemos pelo Canadá que se aproxima de eleições legislativas (federais).
Muito se levantou a questão do despoletar das eleições nesta altura. Julgo que em qualquer democracia,
por princípio, nunca se deve recear eleições seja em
que altura for.
É certo que a pandemia prossegue, no entanto julgo
que os bons resultados de vacinação permitem este
exercício com a liberdade e acessibilidade que se exige,
dentro das normas sanitárias em vigor.
As entrevistas aos líderes dos partidos com assento
em Ottawa durante este fim de semana mostraram
que os candidatos estavam em geral bem preparados,
mas mostrou também muitas incoerências ainda por
definir: Trudeau no que toca a limitação das armas;
O´Toole e Blanchet nas questões ambientais; Singh e
o impacto nas finanças públicas das medidas sociais
que proclama, como por exemplo a nacionalização das
residências para pessoas idosas.
Julgo que todos nós canadianos devemos prestar
atenção a estas “promessas”, mas acima de tudo devemos pensar que Canadá pretendemos para o futuro, e
quais os recursos existentes para essa visão.
Do lado de Portugal temos eleições autárquicas para
breve e durante o fim de semana tivemos o congresso
do PS.
Aqui nenhuma novidade: Portugal está muito bem e
recomenda-se; promessas a torto e a direito num país
altamente endividado; e muita distração daquilo que
seria essencial e fundamental para conduzir Portugal
em direção ao futuro.
O tema da sucessão no PS é o fait divers em alta, com
António Costa, bem ao seu jeito, negando o assunto
mas ao mesmo tempo introduzindo matéria para especulação. Enquanto isso atira com inúmeras promessas já na área do partido comunista (PCP) e bloco de
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esquerda (BE) sem qualquer pudor, sabendo que esses
partidos terão que exigir do próprio Costa medidas
mais extremistas e às quais ele terá que ceder pois não
atinge a tão almejada maioria governamental. Resultado: mais endividamento e dependência do exterior,
em particular do financiamento da União Europeia. Já
aqui referi por diversas vezes que Portugal necessita de
reexaminar bem o que foi pelo menos nos últimos 100
anos para perceber o porquê de não sair da miserabilidade da retaguarda na Europa.
Portugal precisa perceber que a covid-19 introduziu
uma alteração profunda da realidade que não mais
permite que se aponte soluções arcaicas aos problemas
de agora, muito menos para rumar em direção ao futuro.
Mas não.
O congresso do PS centrou-se na auto-bajulação,
quando é o partido que nos últimos 25 anos de estagnação foi aquele mais tempo esteve no poder. Ninguém se perguntou porque razão Portugal é ultrapassado por outros países europeus que ainda há poucos
anos estavam bem longe do nível português.
Ninguém examina o que falhou, os erros cometidos,
a nova realidade, para adaptar as necessidades dos
portugueses à realidade efetiva e às possibilidades daí
vindas. Mas os disparates prosseguirão pois não existe
oposição, o que é uma anormalidade política. A esqui-

zofrenia estende-se a toda a classe política, sustentada
por uma população amorfa e não participante, exceto
aqueles que vivem à sombra do estado.
Nós portugueses que vivemos aqui no Canadá, temos
uma visão privilegiada pois permite-nos fazer comparações e tirar ilações que nos permite ter uma postura
mais de acordo com os acontecimentos em virtude de
uma visão mais alargada.
No Canadá assim como em Portugal, a democracia
é um edifício em construção que não permite atitudes
esquizofrénicas face à realidade.
Os desafios e as imperfeições existem em todo o lado,
mas cabe aos cidadãos, em primeiro lugar, reconhecer
as deficiências e assim serem exigentes com os seus representantes.
A estes cabe mostrar aos seus representados o campo
de possibilidades, alternativas e formas de as colocar
em prática para se procederem a escolhas informadas
e racionais.
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20 anos depois desta aventura, Robert Piché
visita o jornal A Voz de Portugal e faz uma
entrevista emotiva no programa
televisivo A Voz de Montreal
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

Isto quer dizer que será um herói para
muitos, porque quando tens um dependência qualquer, e se alguém poderá ajudar-te, isto é um passo para estar melhor
e Robert Piché quer ajudar muitos que
tem este problema, que também ele teve,
mas já está curado há 19 anos.

P

ara assinalar este
evento memorável e
marcante, o comandante Robert Piché fez uma conferência histórica terça-feira passada. E ao
mesmo tempo houve uma entrevista
coletiva por ocasião do 20º aniversário
da aterragem de emergência, que salvou a vida de 306 pessoas. Tudo isso
aconteceu no 24 de agosto de 2001.

Venham todos ver a entrevista com Robert Piché, a entrevista será em francês,
mas com subtítulos que vais vos ajudar
a compreender tudo o que ele vai dizer
nesta linda entrevista conduzida por
Marie Moreira.
Queremos vos informar que só recentemente Robert Piché regressou aos
Açores pela primeira vez desde o seu desembarque de emergência em 2001, para
as filmagens de um documentário de 19
minutos que vai estrear em setembro.

É difícil pensar e imaginar tudo o que
aconteceu neste voo. É claro houve um
filme que marcou este evento, "Piché Entre Ciel et Terre" que foi um filme extremamente emotivo e muito bem feito, e,
especialmente Robert Piché esteve muito perto do produtor e ajudando do início até ao fim a sua realização para que

Queremos, mais uma vez, agradecer a
visita de Robert Piché no nosso escritório situado no 4231-B Boul. St-Laurent
em Montreal. Foi uma grande honra de
ter uma pessoa simples e que tem um
grande coração.

este filme seja o mais realista de todos,
e pudemos dizer que este filme recebeu
vários prémios através do mundo.
Sábado passado Robert Piché veio nos
encontrar fazer uma entrevista bastante emotiva, falando o que se passou, e
como ele reagiu nesta viagem bastante
complicada.
Ele diz que está finalmente começando a encontrar respostas para essa pergunta. Sóbrio há 19 anos, Robert Piché adquiriu um antigo mosteiro para
transformá-lo num centro de terapia.

“Estamos em via de construir um centro
terapêutico para dependentes químicos,
e não só.

Quero, ao mesmo tempo, convidar
todos, se tem uma história para contar
para o jornal, ou mesmo a televisão, para
nós contactarem ao 514-284-1813.
Obrigado e até à próxima.
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Bijouterie Zenith
com malas em cortiça
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

H

á dois anos fui
a uma festa em
Ontário e adorei
o estilo de uma mala para senhora, e
eu adoro ver a minha mulher com um
estilo único e sempre na moda. Mas,...
neste momento uma senhora comprou
apanhou e comprou a mala em cortiça
e nunca mais a vi.
Quando voltei das férias, este ano, fui

tão lindas, eu disse-me que isto é um
pequeno tesouro único todas deveriam
ter uma na sua colecção, assim decidi de
fazer um artigo sobre estas lindas malas
de cortiça.
Quando digo, vou sempre fazer a promoção de tudo o que é novo e que possa
interessar os nossos leitores.
Faço, e não esquecem que esta loja está
situada no 4173 Boul. St-Laurent em
Montreal e não esquecem de ajudar e
apoiar as nossas lojas na comunidade
portuguesa.

COMUNIDADE

OFERTAS DE EMPREGO
NÍVEL DE EMPREGO | NV-07
Como conselheiro financeiro pessoal, é responsável por desenvolver e manter uma
relação comercial duradoura e de confiança com os membros e clientes, a fim de
assegurar a sua satisfação. O seu papel é ouvir as necessidades dos membros e
clientes, oferecer-lhes conselhos adaptados à sua situação financeira e ajudá-los
a escolher soluções apropriadas para os ajudar a atingir os seus objectivos financeiros. Tratará das necessidades de financiamento da clientela rica, composta por
membros individuais e proprietários de empresas. As competências interpessoais
são, portanto, essenciais. A Caixa Desjardins Portuguesa destaca-se pelas condições de trabalho que oferece aos seus empregados e pelo ambiente de trabalho
amigável. A Caixa conta com 18 empregados a trabalhar num ambiente sindicalizado. A Caixa está associada a um Centro de Negócios Desjardins, um Centro de
Serviços de Assinatura e um centro administrativo.
PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES
Aconselhar membros e clientes sobre as melhores estratégias e determinar com
eles os resultados visados. Actuar como gestor de relações comerciais, avaliar a
satisfação dos membros e clientes e a qualidade do serviço, assegurar o acompanhamento e recomendar melhorias. Manter se a par das notícias financeiras, tendências do mercado e melhores práticas no seu campo de actividade. Realizar várias actividades de representação e participar na presença da caixa na comunidade.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Número de postos de trabalho disponíveis: 1
PERFIL REQUERIDO
Bacharelato numa disciplina apropriada. Um mínimo de um ano de experiência relevante.
Note-se que outras combinações de educação e experiência relevantes podem ser
consideradas. Possuir o Certificado de Representante de Fundos Mútuos - Autorité
des marchés financiers.

a loja Bijouterie Zenith do nosso amigo
Paulo Gomes. E, vi na loja que há uma
parede de malas em cortiça e que são

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Fluência em português e francês. Conhecimento de inglês a um nível intermédio
(uma mais valia).
Conhecimento das notícias financeiras, económicas, políticas e legislativas. Conhecimento especializado em matéria fiscal, financeira e sucessória para membros individuais e empresas.
Conhecimento de todos os produtos e serviços para os membros da Caixa e os oferecidos pelos Centros de Negócios Desjardins, componentes e Desjardins e redes de
distribuição concorrentes.
Conhecimento da gestão da dívida.
Conhecimento e noções de cumprimento das leis sobre a distribuição de produtos e
serviços financeiros.
Conhecimento da filosofia e do funcionamento de uma cooperativa de serviços financeiros.
Conhecimento de políticas, legislação e normas relacionadas com produtos e serviços oferecidos pela Caisse.
Conhecimento do processo comercial e dos padrões de serviço do Desjardins.
Competências transversais de Desjardins
Ser aberto às diferenças, aprender com agilidade, ser orientado para o cliente, ser
orientado para a acção.
Competências-chave para o perfil procurado.
Dominar as relações interpessoais, Foco nos resultados.
LOCAL DE TRABALHO
Caisse Desjardins Portugaise | Sindicalizada
CAISSE PORTUGAISE (T: 92166)
Data final de lançamento
2021-09-8
NÍVEL DE EMPREGO | NV-05
Como Conselheiro de Serviços de Clientes - Vendas, participa na solicitação, desenvolvimento ou manutenção de relações comerciais com associados e clientes.
A sua tarefa é de prestar serviço ao cliente ou participar na venda de produtos e
serviços especializados através de vários canais de distribuição para satisfazer as
necessidades dos associados e clientes.
CONDIÇÕES ESPECIAIS
Número de postos de trabalho disponíveis: 1
Perfil procurado
Diploma colegial (DEC técnico) numa disciplina apropriada
Um mínimo de um ano de experiência relevante
Note-se que outras combinações de educação académica e experiência relevantes
podem ser consideradas
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Fluência em português e francês
Conhecimento de inglês a um nível intermédio (uma mais valia)
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS DESJARDINS
Ser aberto às diferenças, aprender com agilidade, ser orientado para o cliente, ser
orientado para a acção
Competências-chave para o perfil procurado
Dominar as relações interpessoais, concentrando-se nos resultados
LOCAL DE TRABALHO
Caisse Desjardins Portugaise
Envi o o seu CV para
adriana.simoes@desjardins.com
CAISSE PORTUGAISE (T: 92166)
Data final de lançamento
2021-09-8
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Primeiro jantar na Associação Portuguesa do Canadá
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

S

exta-feira 27 de agosto marca um momento
histórico que é muito importante para a nossa
comunidade. A reabertura da Associação Portuguesa do Canadá. Muitos pensaram que já era o
fim desta associação, outros pensavam que poderia
ser salvada. E, muitos pouco pensavam que a associação sobrevivia apresar desta pandemia que arrasa
desde março de 2020.
É incrível como a história da reconstrução é contada, mas, afinal o mais importante é que a reabertura
da associação já foi feita há 3 semanas para pequenos

grupo, só para fazer testes e não só.
Mas no dia 27 de agosto de 2021 foi o primeiro jantar
da Associação.
Muitos queriam dançar,... Muitos reservaram,... Mas,
no final foi um grande sucesso. E todos respeitaram o
distanciamento das mesas.

Todos os presentes comeram, falaram sobre as saudades de estar sozinhos. E, o presidente do Clube Oriental de Montreal, Gilberto Alves veio dar o seu apoio,
um lindo gesto comunitário.
Alguns contaram um bocadinho como é que eles sobreviveram com a pandemia e pior, o isolamento, sabendo que só sair podiam morrer com a covid.
É bom de sentir-se na nossa casa e o presidente, Virgílio Santos disse que foi um grande sucesso, este primeiro jantar, apesar que a polícia veio mas só avisaram

para fazer menos barulho, mas o resto da noite foi festa.
É importante de notar que sexta-feira haverá um jantar mas que todos os presentes devem ter o seu passaporte vacinal ou uma próva de ter as duas vacinas para
poder estar presente nos jantares da sextas-feiras.
Devemos também informar que a partir do 1º de setembro todos os lugares públicos, tal como restaurantes, associações etc. vão dever verificar estas informação antes de entrar nestes lugares porque a penalidade
é muita suja e acho que para um cliente que paga 2
ou 30 dólares não será suficiente para pagar multas de
1000 à 6000$. Devem fazer muito atenção e devem ter
as provas vacinais.
Esta noite foi abrilhantada por Eddy Sousa, DJ XMen,
Tony Mickael e Jordelina Benfeito.
Sim foi um momento memorável para todos e o jantar foi muito bom.
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Poulet 3 Pattes festejou o seu 10º aniversário
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

É

incrível como o tempo passa.
É quase ontem que o restaurante
Poulet 3 Pattes abriu as suas portas
com uma ementa churrasco mas com alguns pratos do
dia que são realmente procurado e que são bem feitos,
com abundância e pratos deliciosos.

Eu sou cliente desde a sua abertura, vou lá de vez em
quando para o frango e a poutine à portuguesa,... com
chouriço, galinha e queijo São Jorge quando pedes,
claro.
Acho que o "Québécois" gosta dos nossos sabores
bem riquinho à nossa moda, mas há alguns produtos
que os seus paladares não são bem acostumados como
os nossos.... risos!!!
É de salientar que Adélia Rocha e a sua família esteve
sempre a frente deste restaurante que faz a fama da boa
comida portuguesa nesta região.

Para este evento A Voz de Portugal | Montreal fez a
infografia dos naperons dando uma mais valia a esta
evento e fomos honrado pela gentilheza da patroa e
dos empregados. Uma equipa muitíssima dinâmica e
rápida. O ponto negativo foi a chuva que não ajudou.
Mas, todos estavam prontos para festejar este grandioso evento. 10 anos merece ser festejado, ainda mais

com as incertezas do governo e tudo o que acerca a
pandemia que estamos a viver. E, ao mesmo tempo
festejei o regresso da Francisca Reis que foi de férias
à São Miguel.
Feliz Aniversário P3P, espero que haverá mais festinhas com Tony Mickael, Eddy Sousa e todos os outras
artistas que cantaram e encantaram todos os presentes.

Angariação de funda para
Nossa Senhora dos Milagres
JOÃO ARRUDA
Foto/jornalista A Voz de Portugal

É

importante de notar que o
Centro Comunitário de Hochelaga está bem vivo e que
pouco a pouco recomeçaram a organizar festas e eventos. Sábado passado na sua sede
organizou-se um pequeno evento para angariar
fundos para as festividades de Nossa Senhora dos
Milagres a padroeira desta linda organização comunitária que está situada no 9515, rua Hochelaga em
Montreal. Um bocadinho distante da comunidade
mas que tem uma linda sede muito bem decorada e
organizada. Parabéns a direção por continuar com
as nossas tradições.

CRÓNICAS
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Seriedade e dedicação
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores

S

ão cada vez mais complexas as
tarefas confiadas aos autarcas
e quase sempre à primeira vista se pode aferir da sua capacidade
para o exercício do cargo. É verdade que um pensamento estruturado e um discurso fluente e acessível, não faz à partida um bom autarca, mas é uma
vertente que o capacita no confronto com os outros
níveis de governação.
O perfil de missão dos autarcas tem de ser à partida escrutinado por quem escolhe os candidatos, porquanto se exigem valores e padrões de conduta que
prestigiem as instituições locais, onde o poder político,
o procedimento administrativo e a competência técnica, ajudam em muito no exercício efetivo do poder.
A opção por Pedro Nascimento Cabral para candidato à “joia da coroa” foi, quanto a mim, uma boa escolha, porquanto a lhaneza da sua postura, a sua seriedade e dedicação constituem predicados importantes nas
atitudes diárias da gestão camarária. Apesar do alto
cargo de Presidente do Grupo Parlamentar do PSD
na Assembleia Legislativa, ele disponibilizou-se para
esta batalha autárquica e mostra-se motivado para o
exercício das novas funções, em prol dos interesses das
pessoas, num estilo de liderança assertivo e democrático, que seguramente evitará tiques de comunicação
agressiva ou manipuladora.
Pedro Nascimento Cabral é o retrato fidedigno do
seu saudoso pai, Jorge Nascimento Cabral, que nascido para a política, foi embalado num ambiente familiar saudável, crescendo na social democracia, em
que o seu progenitor foi um dos fundadores do PPD
Açores e um protagonista ativo da conquista da autonomia regional.
Na carta de apresentação da sua candidatura, Pedro
do Nascimento Cabral assume o pacto, perante os
cidadãos do seu Concelho, de dar o seu melhor para
servir Ponta Delgada, acompanhado por uma equipa
competente, prenhe de um verdadeiro espírito de missão e consciente da responsabilidade deste compromisso.
Os próximos tempos são muito exigentes, pelo que

urge acompanhar as mutações legislativas que passam
pela capacidade das autarquias e dos seus autarcas assumirem um papel de verdadeiros agentes de mudança
e geradores de riqueza e bem-estar para as suas autarquias, pelo que é importante a escolha clara de objetivos e de uma estratégia da ação consentâneas com as
limitações diversas, nomeadamente as financeiras.
Gerir bem uma autarquia exige experiência para se
poder planear, distribuir recursos e agir sempre com
base em princípios éticos, promovendo a motivação
e a auto-estima nos funcionários e nos eleitos locais,
dado que as autarquias protagonizam a política local
no seu mais alto grau, tendo em vista a dignificação
e melhoria das condições de vida das populações e o
desenvolvimento económico, social e cultural do município.
Para a Assembleia Municipal, a lista candidata do
PSD é liderada pela atual Presidente da Câmara Municipal, Maria José Duarte, um nome proeminente que
ganhou nos últimos anos, após a saída de Humberto
Melo, um protagonismo muito aplaudido, não só pelos
munícipes de Ponta Delgada, mas pelos cidadãos dos
Açores.
Para a atual Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, o poder local tem sido um desafio constante, mormente no que diz respeito à busca de soluções
para a promoção da qualidade de vida do cidadão,
seja na área ambiental, na coesão social e territorial,
na descentralização e dotação de meios financeiros
para as freguesias, no desenvolvimento económico das
potencialidades, na exigência e rigor de uma gestão
transparente e participada dos recursos, na regeneração e revitalização urbanas, na segurança, bem como
na inovação e modernização administrativa.
Estou convicto que assim continuará a ser com Pedro Nascimento Cabral ao leme da grande embarcação que é o Município de Ponta Delgada, considerado
o motor do desenvolvimento social e económico da
nossa Região e como alavanca do progresso nos mais
diversos domínios dos Açores.

SERVIÇOS CONSULARES

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA
645 Island Park Dr, Ottawa, ON K1Y 0B8
T.: 613.729.0883
CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa #2425, Montréal, QC H3A 2A5
T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASS. 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. SAUDADES 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 MONTREAL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

IGREJAS

MISSÃO SANTA CRUZ
T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CAMPINOS DO RIBATEJO
CANA VERDE
ESTRELAS DO ATLÂNTICO
ILHAS DO ENCANTO
PRAIAS DE PORTUGAL

CENTROS

CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688
T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406
T.: 514.842.8045
T.: 514.982.0804

CRUZADAS

Não serve esta crónica para desmerecer quaisquer
outras candidaturas, mas tão-somente para enfatizar
o quanto o maior Concelho dos Açores poderá ganhar
com a candidatura do PSD, que se dispõe a “Servir
Ponta Delgada”, numa continuada aposta na inovação,
na modernização e na qualificação.

Rua do Estrela n.º 31 A | 9600-525 Ribeira Grande, São Miguel, Açores, Portugal
TEL.: +351 296 470 758 | EMAIL: AEAZORES@GMAIL.COM

HORIZONTAIS:
1. Usa demasiado. Aguentar. 2. Cálcio (s.q.). Pôr em formato maior.
3. Festival Internacional de Cinema que decorre até 6 de Setembro. 4. Prestar para. Extensa elevação do fundo do mar ou de um
rio quase até à superfície. 5. Artigo antigo. Lucro fraudulento (popular). Prefixo (duas vezes). 6. Observei. Tântalo (s. q.). Prefixo
(separação). 7. Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e
Ambiente. Concha ou prato da balança. 8. Símbolo de seno (Matemática). Calcular a olho. 9. No passado. (...) Scholz, líder do Partido
Social-Democrata alemão alemão (SPD). 10. Almeida (...), fundou
o Conservatório de Arte Dramática e o Teatro Nacional. Doçura
(fig.). 11. Bater as asas. Habituado.
VERTICAIS:
1. Acritude. Tira de couro, cujas extremidades se prendem aos chifres do boi e pela qual é puxado ou guiado. 2. Vulgar. Relativo às
faces. 3. Doutor (abrev.). “Pão quente faz
mal ao (...)”. 4. Vai à rua. Apetite sexual dos animais, nas épocas
próprias da reprodução. Época. 5. Protozoário livre, comensal ou
parasita. Recear. 6. Dietas ricas neste tipo de alimento podem
reduzir o risco de doenças cardíacas em 52%. 7. Concorda (fig.).
Motocicleta. 8. Perigo. Óxido de cálcio. 9. Ponta de terra que entra
pelo mar. Cerne. 10. Argola. Governador de algumas províncias
muçulmanas. Barrete mourisco. 11. Fazer saber. Variante do pronome “o”.

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Mercearias

Renovações

JES RENOVATIONS

Seguros / Financeiros

JOSÉ SILVA

ALGARVE

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

681 Jarry Este,
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RBQ: 5599469301

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

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

Restaurante

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4
PERTO DO
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

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

Contabilista

assure-toi.ca
SEGUROS

Doença Grave
Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA

Notários

61 anos ao
serviço dos
nossos leitores
e clientes

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

Monumentos

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

SUDOKU

Na aula de Física, o professor pergunta:
– Quem consegue dar-me um exemplo de energia desperdiçada?
O Joãozinho levanta a mão:
– Contar uma história de pôr os cabelos em pé a um
careca!
– Meninos, o tema de hoje é a fotossíntese. – declara a
professora à turma – Zezinho, podes então dizer-me o
que é a fotossíntese?
– É o tema de hoje, senhora professora…

- Reforma - Investimentos
- REER-CELI

– Porque é que o ecoponto azul é convencido?
– Porque fica sempre com o papel principal.

PAULO F.
GONÇALVES
T.: 514 884.0522

O Joãozinho entra no autocarro e pergunta ao motorista:
– Quanto custa o autocarro?
– É 1,95 euros – responde o homem.
Então, o Joãozinho vira-se para os passageiros bem alto:
– Ei, pessoal! Toda a gente a descer, porque eu vou comprar!

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Padaria

Bacalhau espiritual original português
INGREDIENTES:
250 gramas de
bacalhau dessalgado
1 cenoura, 1 cebola, 1 batata
3 fatias de pão amanhecido

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Para o molho bechamel
250 mililitros de leite
30 gramas de farinha de trigo
30 gramas de manteiga
1 pitada de sal
20 gramas de queijo ralado

imobilíaria
Renovações

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

Importador
TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281
61 anos ao serviço dos
nossos leitores e clientes

PREPARAÇÃO:

Cozinhe o bacalhau já dessalgado em uma panela com
água quente por 3 minutos em fogo médio. Apague o fogo
e deixe o peixe na água. Agora, descasque as batatas e
corte-as em tiras bem finas. Aqueça uma frigideira com
bastante óleo e, quando o óleo estiver no ponto de fritura,
frite-as. Uma vez prontas, reserve as batatas fritas sobre
um papel absorvente. Prepare a bechamel. Para isso, derreta a manteiga em uma panela e misture a farinha. Então,
adicione o leite aos poucos, sem parar de mexer, até obter
um creme espesso. Então, adicione sal a gosto e reserve.
Para adicionar a cenoura à sua receita bacalhau espiritual
original português, descasque-a e rale-a em tiras finas. Se
preferir, pode cortá-la em cubinhos bem pequenos. Uma
característica marcante do bacalhau espiritual original português é, justamente, ter esse refogado bem picado. Aqueça uma frigideira com um pouco azeite ou use a mesma
que usou para as batatas, só que retirando o óleo. Então,
refogue a cebola picada e a cenoura. Corte 3 fatias de pão
duro do dia anterior e deixe-as de molho em um recipiente
com leite. Espere por, pelo menos 15 minutos, ou até que

o pão absorva bem o leite até ficar bem molhadinho. Este
é o momento de retirar o bacalhau da panela, remover a
pele, espinhas e cortar em cubos. Adicione o bacalhau à
frigideira com o refogado e misture. Então, incorpore o pão
embebido em leite e continue a mexer. Aproveite para adicionar um pouco de sal, caso sinta necessidade, e cozinhe
tudo por alguns minutos.
Acomode todo esse preparo em um refratário e distribua
de forma homogênea.
Adicione as batatas fritas sobre o bacalhau, cobrindo tudo.
Se preferir, você pode usar batata doce no lugar ao invés
das batatas tradicionais. Caso opte pela batata doce, você
também pode prepará-la frita na frigideira ou no forno,
como mostra essa receita de batata doce frita no forno.
Cubra toda a mistura com a bechamel e adicione uma camada de queijo ralado. Leve o bacalhau espiritual ao forno
a 200ºC e deixe-o até que o queijo gratine. Para conseguir
esse efeito, você pode ativar a função de grelhar ('Grill'),
caso tenha. Quando estiver dourado, basta tirar do forno e
aproveitas essa receita sensacional de bacalhau espiritual
original português.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS
EMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência
para uma Padaria em Laval.
Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

DaRocha WEBSTER

PAYSAGES

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

Companhia em paisagismo está a
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.

514-242-7649

Precisa-se de uma senhora
para fazer limpeza de uma
casa com experiência. Na área
de Boisbriand e deve falar um
pouco de inglês.
CHAIA: 514-803-9693

Contactar David 514-979-5604.
Envie o cv para david@swdla.com
Visite o nosso website para ter
uma ideia do trabalho a fazer
www.swdla.com
Situado em
CANDIAC

Fabricante de torres de eletricidade há 74 anos!
Precisamos de trabalhadores em produção e expedição.
Nós oferecemos:
Posição permanente; min. 18,13$/h; 40h/sem; 12 feriados anuais; Seguro e REER coletivo; Programa de
Assistência aos empregados; estacionamento gratuito
e bom ambiente de trabalho!
Entre em contato com Elyse no 450-659-9661 #224
Envie o seu currículo: rhumaines@locweld.com
Visite o nosso site: Locweld.com/emplois

Companhia de paisagismo
precisa de homens para trabalhar em “pavé-uni” e cortador
de pedra com experiência, e,
também uma pessoa para assistir nestas tarefas. Salário
segundo experiência.
514-240-1535 | 514-913-5430
PRECISA-SE DE EMPREGADOS EM PAVÉ-UNI,
CIMENTO, EXCAVAÇÃO MUROS ET RELVA.
ANTÓNIO: 514-977-7173

O Piri Piri está a procura de empregados para dois restaurantes. Na
Masson e em Hochelaga grelhadores/cozinheiros à tempo inteiro
Super bom salário e gorjetas bastante interessantes $$$.

Antoine: 514-688-1015

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

Procura-se uma senhora para fazer limpeza de
um apartamento com experiente
e uma trabalhadora honesta e estável,
2 vezes por semana,
durante 5 horas por dia.
Trabalho localizado na área de Côte- de-Neiges.
Mary: 514-731-2176.
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

UMA ESCOLHA CERTA

Precisa-se de
um cozinheiro/a
com experiência
na grelha.
514-293-8450

agência

ALGARVE
A AGENCIA VIAGENS ALGARVE
PROCURA UM CONSELHEIRO EM
VIAGENS COM UM MINIMO DE 3 ANOS
DE EXPERIENCIA NO TURISMO.
ENVIAR O CV POR EMAIL
SERVICESPLUS@BELLNET.CA
JOGO DAS 7 DIFERÊNÇAS

†

EUGENIO TAVARES PACHECO
1956 - 2021

Faleceu em Montréal no dia
21 de agosto de 2021, com
64 anos de idade, o senhor
Eugenio Tavares Pacheco
esposo da já falecida Eduarda Batista, natural de São Miguel, Açores, Portugal.
Ele deixa na dor sua amiga
Cristina Dias, seus irmãos
João, António, Mário, sua irmã
Ana, suas cunhadas Magy e
Cidalia, seus sobrinhos/as Michael, Angelo, Tony, João Philippe, Eulalia, Patricia, outros
familiares e amigos.
Serviços fúnebres :
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231 Boul. St-Laurent, Montreal, QC
www.memoria.ca
514-277-7778
O funeral terá lugar terça-feira 31 de agosto de 2021 às
10h na igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério
Repos St-François D'Assise.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

514 277 . 7778

1 866 277.7778

memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal
n Mausoléu St-Martin
2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino
Martins

Pedro
Alves

VENDE-SE
EMPREGOS

Vende-se ferramente de mecânico
e alta qualidade bem baratinho tal
como prensa eléctrica, máquina
de ar, etc. Também vende-se
mobília de quarto, sala de jantar,
sofas, e muito mais.

514-366-2310

CRÓNICA
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REALIDADES MUITO ANTIGAS
HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

D

esde que tomei conhecimento da existência do blogue DUAS OU TRÊS COISAS, do nosso embaixador Francisco
Seixas da Costa, nunca mais deixei de o consultar e
de o seguir na sua completude. De modo que, nestes
últimos dias nele encontrei duas referências que me
abriram deveras a atenção: o problema da canseira
das férias na praia, e o do Afeganistão.
Escreveu com graça o diplomata que em dois dias
se fartou de descansar da canseira nas férias na praia!
Pois, é uma realidade. Estas férias acabam por ser brutais, quer pela ação mais aberta e ampla da radiação
solar, quer pela efeito da água do mar, quer pelo contínuo fazer e desfazer de realidades com curta duração,
como vestir e despir, lavar e secar, cansar e descansar,
acordar e dormir, etc..
E tem o diplomata a mais cabal razão quando refere
a satisfação que sente com o regresso a Lisboa, num
tempo como o do verão. E é verdade que a cidade se
mostra magnífica, menos barulhenta, com lugares
para estacionar, com a esmagadora maioria das lojas
abertas e até com os restaurantes mostrando lugares.
O único ponto negativo está, para mim, precisamente,
nos restaurantes, boa parte dos quais encarrada para se
viajar à santa terrinha.
Depois, o tema ao redor do Afeganistão. O que é verdade é que o mundo nunca foi democrático. Eu mesmo, como se conhece da leitura do que vou escrevendo, sempre referi que, ao tempo da minha infância e
juventude, raros se mostravam defensores, ou crentes,

num futuro democrático, à semelhança, por exemplo,
do que sempre nos ia chegando da vida norte-americana.
A grande maioria dos portugueses era simplesmente faladora, dizendo mal, mas sempre cumprindo. E a
tríade que suportou o regime de 1933, durante quase meio século foi a Igreja, o Exército e o Povo: era o
Deus, Pátria e Família. E era, então, faladora como o é
hoje: diz mal, mas vai crescendo a abstenção.
Hoje, a ideia democrática está em franca perda de
crença, dado que a democracia só pode funcionar se as
condições de vida das pessoas mostrarem alguma garantia de estabilidade social e fornecerem uma oferta
razoavelmente certa de que o futuro não irá ser muito
pior que o presente.
O que a prática democrática mostrou, e logo no Primeiro Mundo, foram dois dados verdadeiramente
horrorosos: triunfou uma doutrina ideológica única
– o neoliberalismo –, e com o capital a assumir um lugar de proeminência absoluta em face das pessoas e da
sua dignidade. Percebe-se que o futuro, mesmo com
qualquer democracia, não vai ser coisa agradável para
ser vivida. Tem-se o direito de votar, mas o resultado é
que, de um modo muito forte, tudo fica na mesma, ou
até piora. Hoje, com tudo o que já se sabe do que vai
pelo mundo e com o clima, ninguém acredita que as
tais bolhas que o ministro João Pedro Matos Fernandes há umas duas semanas repudiava não venham a
ter lugar.
Dizia João Pedro Miller Guerra, antes de Abril, que
as universidades não se autorreformavam. E digo eu
agora que o mundo também não se irá autorreformar:
é certo o caminho para uma sociedade de senhores e

de escravos, com uma crescente decadência das condições naturais da vida na Terra, e tudo suportado numa
base de natureza religiosa, qual suporte para as mil e
uma provações já indisfarçáveis. Tudo isto, a uma primeira vista, na sequência de um novo conflito mundial
a levar a cabo pelo Ocidente – os Estados Unidos, claro
está.
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DESPORTO

FORMULA 1

Max Verstappen Vence na Bélgica
Atrás do carro de segurança,
devido à chuva
HÉLDER DIAS

heldervaledias@gmail.com
Jornalista desportivo | AVP-F1

D

epois de uma pausa de,
praticamente, um mês o
Circo da Fórmula 1 está
de volta as pistas desta feita ao famoso circuito de
SPA-FRANCORCHAMPS, na Bélgica. É o décimo
segundo deste novo calendário do Campeonato do
Mundo. Um circuito longo (o mais longo do calendário) com 7 004 Km e situa-se na provincia de Liège
e perto das montanhas das Ardenas, Tem 19 curvas.
Recordo os meus leitores que foi aqui em Spa-Francorchamps que há trinta anos atrás (1991) se estreou à
F1 aquele que viria a ser mais tarde o hepta-campeão
do Mundo, Michael Schumacher na altura pilotando
um JORDAN. Michael Schumacher conseguiu nas
qualificatórias um brioso sétimo lugar na partida e na

corrida, rodou apenas uma volta, pois o seu monolugar teve problemas de motor. Grande Michael Schumacher e... a luta continua, CAMPEÃO.
Sergio Perez, Red Bull e Fernando Alonso, Alpine já
tem os seus contratos prolangados para 2022 estes os
dois primeiros a serem confirmados. Será que George Russel substituirá Valteri Bottas que hoje festeja
mais um aniversário, na Mercedes? estamos a espera...
Sexta-feira marcada pelo acidente de Charles Leclerc,
Ferrari que teve de mudar o chassi do seu carro e o
facto de Max Verstappen, Red Bull ter sido o piloto
mais rapido do dia. Sábado com muita chuva assistimos a uma primeira parte da sessão qualificatória com
os monolugares calçados de pneus de chuva e os cronos muito baixos na ordem dos 2,02 seg. recebendo
ordens os pilotos dez minutos depois para rmudarem
para pneus intermédios. Q2 com uma reentrada de todos os carros ao mesmo tempo pois a previsão da volta
da chuva é para dentro de cinco minutos,resultado? os
dois Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc fora do
Q2 assim como Lance Stroll, Aston Martin
Por incrível que pareça não compreendo o porque que o senhor Masi director da prova não fez um
stop, (com bandeira vermelha) neste começo do Q3 o
qual,evitaria sem dúvida o grande e forte acidente de
Lando Norris, McLaren que com (Aquaplaning ) na
pista, bateu fortemente contra as barreiras de protecção destruindo por completo o seu monougar. Assistido pelos médicos no local, foi conduzido ao hospital
do circuito,mas parece encontrar-se bem Desportivismo de Campeão, Sebastian Vettel o qual acabava de
pedir bandeira vermelha, tal era o estado da pista,logo
após o acidente, (direi mesmo segundos), parou o seu

Aston Martin junto de Lando Norris, McLaren perguntado-lhe se se encontrava bem, ao qual o jovem
piloto levantou o seu dedo dizendo que sim... no final
da sessão classificatória o alemão disse (Masi, director
da corrida não deve estar orgulhoso). De novo no Q3
e este decidido numa só volta mais rápida com Max
Verstappen,Red Bull, 1 59 765 seg a arrancar a sua sexta pole position, a nona em carreira e George Roussell
(Mr, Saturday) a oferecer a Williams o segundo lugar
na grelha, seguido de Lewis Hamilton em terceiro. Nos
dez primeiros a partida estão: Daniel Ricciardo (200
grandes prêmios em carreira), Sebastian Vettel, Pierre
Gasly, Segio Perez, Valtteri Bottas (penalizado em cinco lugares na partida), Esteban Ocon e Lando Norris
que derivado ao acidente e uma vez ter trocado o chassi do seu monolugar, largara da 15 posição.
Domingo, continuação de chuva muito vento,doze
graus de temperatura no ambiente e vinte e cinco
minutos de atraso, as vermelhas deram lugar as verdes com largada atrás do carro de segurança o que
permitiu a Sergio Perez ele
que, quando vinha na volta de formação para a linha
partida,teve um despiste e
bateu nas barreiras danificando a suspensão do seu
Red Bull,mas devido ao tempo de espera os mecânicos
conseguiram reparar o carro
para a sua participação na
corrida e, sem penalização.
Duas voltas apenas rodadas
e BANDEIRA VERMELHA, más condições na pista,
os carros voltam aos pits... muito perigoso no que respeita à segurança dos pilotos. Caso não haja corrida as
penalizações dos pilotos estará comprida.Depois, sim
depois tivemos uma longa espera... 3 horas e 17 minutos a chuva intensa não parava... a temprtatura no ambiente e na pista começava a baixar... perguntavamos
haverá corrida ou NÃO?
Até que Michael Masi diector da corrida, diz que sim,
mas com largada atraz do carro de segurança e da linha dos pits... durou pouco tempo pois quatro voltas
apenas rodadas o mesmo senhor Masi decide de parar
e terminar a corrida repartindo metade dos pontos oficiais de uma corrida aos dez primeiros. A FIA justifica
a distribuição dos pontos quando mais de duas voltas
são completadas ou menos de 75% da distancia total.
Um Grande Prémio da Bélgica muito triste, monótono e que teve como vitorioso Max Verstappen,Red
Bull, George Russell, Williams (subiu pela primeira
vêz a um podio e ofereceu a Williams o segundo lugar
na corrida. Próximo encontro dentro de uma semana
no GP da Holanda.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen, Red Bull
2-George Russell, Williams
3-Lewis Hamilton, Mercedes
4-Daniel Ricciarfo, McLaren
5-Sebastian Vettel, Aston Martin
6-Pierre Gasly, Alpha -Tauri
7-Esteban Ocon, Alpine
8-Charles Leclerc, Ferrari
9-Nicholas Latifi, Williams
10-Carlos Sainz, Ferrari

CARNEIRO: Carta Dominante: A Estrela, que
significa Proteção, Luz. Amor: Não permaneça
numa relação se vir que não lhe está a fazer
bem. Saúde: Controle a tensão arterial para não
ter problemas no futuro. Dinheiro: Relativamente à sua
profissão, poderá receber de algum tipo de incentivo,
pois encontra-se num momento favorável neste setor.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22
TOURO: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Evite andar
desatento a nível familiar e amoroso, as pessoas
que lhe querem bem precisam da sua atenção. Saúde:
Algumas dores musculares. Dinheiro: Algumas dúvidas
profissionais poderão dissuadi-lo de gastos mais
avultados. Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39
GÉMEOS: Carta Dominante: O Dependurado,
que significa Sacrifício. Amor: Seja mais inovador
na sua vida amorosa. Faça um passeio com
a pessoa que ama, ou até uma viagem. Saúde: Sem
preocupações. Dinheiro: Poderá alcançar esta semana
os objetivos propostos.
Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42
CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de
Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas.
Amor: Evite o pessimismo, se encarar a vida
com um sorriso tudo correrá melhor. Saúde: Anda muito
cansado, descanse mais. Dinheiro: Para que as coisas a
este nível corram da melhor maneira desenvolva mais a
sua autoestima. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29
LEÃO: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: Encontrará a paz e o equilíbrio
no seu relacionamento, pois estará bastante
confiante. Saúde: Modere a sua alimentação, siga uma
dieta saudável. Dinheiro: Haverá uma melhoria a nível
financeiro. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39
VIRGEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que
significa Felicidade. Amor: Fase em que será mais
fácil expressar as suas opiniões e sentimentos.
Saúde: Evite excessos, tente manter o equilíbrio na
alimentação. Dinheiro: Alcance os seus objetivos confiando
mais nos seus julgamentos, mas cuidado para não fazer
grandes despesas. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34
BALANÇA: Carta Dominante: Rainha de
Espadas, que significa Melancolia, Separação.
Amor: Novas oportunidades amorosas. Caso se
encontre numa relação, fortificar-se-ão os elos que vos
ligam. Saúde: Poderá sentir alterações a nível do sistema
nervoso. Dinheiro: Cuidado com a confiança excessiva
em determinadas pessoas.
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal. Amor: Fase favorável a
nível de relacionamentos amorosos e familiares.
Saúde: Não irá sentir nada de preocupante na sua
saúde. Dinheiro: Ultrapasse as situações complicadas
resolvendo um problema de cada vez.
Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17
SAGITÁRIO: Carta Dominante: O Eremita, que
significa Procura, Solidão. Amor: Pode haver uma
rutura no seu relacionamento atual. Saúde: Sentirse-á bem e cheio de energia. Dinheiro: Peça ajuda
relativamente a negócios que pretenda iniciar. Números
da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 3 de Paus,
que significa Iniciativa. Amor: Pondere antes de
assumir uma nova relação, siga o seu coração.
Saúde: Cuide da sua alimentação, faça uma dieta mais
regrada. Dinheiro: Não gaste quantias exageradas de
dinheiro, poderão vir a fazer-lhe falta.
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36
AQUÁRIO: Carta Dominante: A Força, que
significa Força, Domínio. Amor: Dê largas à sua
imaginação e apimente o seu relacionamento
para que este não se torne rotineiro. Saúde: Cuidado
com os seus rins, necessitam de atenção. Dinheiro: Pode
deparar-se com algumas situações menos positivas a
nível financeiro. Contudo, serão resolvidas pelo melhor.
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38
PEIXES: Carta Dominante: O Imperador, que
significa Concretização. Amor: Dê mais atenção
aos seus familiares. Saúde: Evite estar muito
tempo na mesma posição pois poderá vir a sofrer de
algumas dores musculares e de pernas. Dinheiro: Não
gaste desnecessariamente, podem surgir despesas extra.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42
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Match des Étoiles em Dollard-des-Ormeaux
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com
Editor do jornal

E

ste fim-de-semana
foi uma corrida de
300Km/h. Desde o
início desta pandemia não tive um dia
tão complicado que foi sábado, dia 28
de março.
Desta vez fomos a uma angariação de

fundos para os hospitais Ste-Justine,
Montreal Children’s e Shriners. Normalemente seria crianças a jogar e as vedetas a verem o jogo, mas, com a pandemia, eles trocaram, então são as grandes

vedetas que jogaram e as crianças a ver
o jogo.
E, no final, tenho o prazer de dizer que
Portugal ganhou contra itália 14-8. É de
salientar que o ponta de lança Freddy
Moojen goleou 9 vezes e ganhou o troféu de MVP, ex-jogador profissional do
Impact de Montréal. Ele é um jogador
brasileiro-canadiano de futsal (seleção
do Canadá) e é co-proprietário da aca-

demia de futebol Ribeiro-Moojen junto
com o António Ribeiro (antigo jogador
luso-canadiano).
Podemos também notar que havia várias vedetas tal como Nevio Pizzolitto,
ex-jogador do Impact, representou a
seleção do Canadá e foi campeão com
o Impact duas vezes. Rocco Placentino,
ex-jogador do Impact que também jogou na seleção do Canadá. Ele teve uma
passagem na Europa jogando em clubes
italianos de divisão inferior.

Sandro Grande, ex-jogador do Impact
que igualmente vestiu as cores do Canadá na seleção. Ele teve uma passagem no
Brescia na Série A na Itália.
Marinette Pichon, ex-jogador da seleção feminina de futebol da
França, ela tinha o recorde de
mais golos marcados pela seleção da França (81), recorde
que foi ultrapassado só no ano
passado. Renan Dias, jogador
da seleção Brasileira de Mini-Foot e agente de jogadores na
divisão norte-americana da
agência portuguesa Team do
Future. Dominique Anglade,
chefe do partido Liberal do
Quebeque. Carlos Leitão, deputado liberal de Robert-Baldwin e ex-ministro das finanças. Enrico Ciccone,
ex-jogador de hockey da NHL é hoje
deputado Liberal de Marquette.
Monsef Derraji, deputado Liberal de
Nelligan.
Alex Bottausci, presidente da câmara
municipal de Dollard-des-Ormeaux.
Jim Beis, presidente da câmara municipal de Pierrefonds-Roxboro.

Malik Shaheed, apresentador rádio na
Virgin Radio.
Brittany Henriques, repórter da City-

Deram um cheque para os representantes dos hospitais antes do início do
jogo. O ponta de lança Freddy Moo-

News Montréal.
Mark Lidbetter, jornalista do Suburban News e repórter na rádio TSN690.
No finali podemor anunciar que esta
organização angariou 30 000$ para
os hospitais Ste-Justine, Montreal
Children’s e Shriners.

jen anotou 9 golos. O Rocco Placentino quase fez um golo de bicicleta mas
passou por pouco em cima da baliza. A
avançada Marinette Pichon demostrou
muita classe a marcar um golo de chapéu a 35 métros da baliza. O Nevio foi
uma parede na defesa italiana mas não
impediu que o Freddy marcasse tantos golos. O Sandro foi um verdadeiro
maestro no meio campo enquanto o
Renan Dias fez do jogo um verdadeiro
espectáculo com suas várias fintas e toque de bola.
Não falhem a entrevista com a chefe
do partido Liberal, Dominique Anglade
e Carlos Leitão para o programa televisivo, A VOZ DE MONTREAL, no 9 de
setembro. E sem esquecer que haverá 2
surpresas neste lindo programa. Parabéns aos organizadores e Força Portugal.
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Cristiano Ronaldo de
volta ao Manchester United

PTS J

1-Benfica
2-FC Porto
3-Sporting
4-Estoril Praia
5-Boavista
6-SC Braga
7-Gil Vicente
8-Paços de Ferreira
9-Portimonense
10-V. Guimarães
11-Marítimo
12-Santa Clara
13-FC Vizela
14-CD Tondela
15-FC Arouca
16-Moreirense
17-FC Famalicão
18-Belenenses SAD

C

ristiano Ronaldo concordou regressar ao
Manchester United, anunciou o clube inglês
nesta sexta-feira, num acordo de 15 milhões
de euros com um potencial adicional de 8 milhões de
euros em add-ons, de acordo o site desportivo ESPN.
O jogador de 36 anos regressa a Old Trafford 12 anos
depois de deixar o clube para ingressar no Real Madrid e vai assinar um contrato de duas épocas, escreve
o ESPN.
O United publicou uma montagem de Ronaldo
quando jogava no clube no Twitter, com a descrição:
"Bem-vindo a casa, @Cristiano."
Um comunicado do United dizia: "O Manchester
United tem o prazer de confirmar que o clube chegou
a um acordo com a Juventus para a transferência de
Cristiano Ronaldo, sujeito a um acordo de termos pessoais, visto e médicos.

4ª JORNADA

27/08 Belenenses 1-1 Moreirense
Estoril Praia 2-1 Marítimo
28/08 FC Vizela 1-1 Boavista
FC Porto 3-0 FC Arouca
FC Famalicão 1-1 Sporting
29/08 Benfica 2-1 CD Tondela
SC Braga 0-0 V. Guimarães
Portimonense 0-1 P.Ferreira
Santa Clara 1-0 Gil Vicente

Portugal-Rep. da Irlanda terá quase
oito mil espetadores nas bancadas

A

partida entre Portugal e República da Irlanda, a contar para qualificação para o Mundial2022, terá 7865 espetadores
nas bancadas do Estádio Algarve.
Este número de espetadores
significa que o estádio vai ter a
lotação esgotada, em função das
restrições impostas pela Direção-Geral da Saúde por causa
da pandemia de covid-19, e a

venda de bilhetes foi destinada em exclusivo aos adeptos e subscritores do ‘Portugal +’,
o clube de fãs oficial das seleções
nacionais. A seleção portuguesa
recebe a República da Irlanda na
quarta-feira, no Estádio Algarve,
pelas 14h45(hora de Montreal), e
seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai
defrontar o Qatar, num particular agendado para 4 de setembro,
em Debrecen, na Hungria.

Benfica empresta Vinícius ao PSV Eindhoven por duas épocas

O

Eintracht Frankfurt estava a
negociar a cedência do avançado brasileiro, mas os termos
do negócio com o emblema dos Países
Baixos acabaram por agradar mais aos
encarnados. O Zenit também estava na
disputa.
Avaliado em aproximadamente 20 milhões de euros,
Carlos Vinicius, de 26 anos tem contrato com o Ben-
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fica até junho de 2024. A cláusula de
rescisão está fixada em 100 milhões de
euros.
Após um ano cedido ao Tottenham,
clube no qual marcou 10 golos em 22
jogos, Vinícius volta a sair por empréstimo, uma possibilidade que Jorge
Jesus tinha adiantado no final do jogo com o Tondela.

PTS
1-Rio Ave
2-Feirense
3-Benfica B
4-CD Mafra
5-Leixões
6-SC Covilhã
7-Nacional
8-FC Penafiel
9-Casa Pia
10-Trofense
11-FC Porto B
12-GD Chaves
13-Est. Amadora
14-Ac. Viseu
15-Varzim
16-Académica OAF
17-Farense
18-Vilafranquense

4ª JORNADA
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5ª JORNADA

11/09 Sporting VS FC Porto
Santa Clara VS Benfica
12/09 Marítimo VS FC Arouca
Boavista VS Portimonense
CD Tondela VS Estoril Praia
V. Guimarães VS Belenenses
Moreirense VS FC Famalicão
Gil Vicente VS FC Vizela
P. Ferreira VS SC Braga
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5ª JORNADA

26/08 GD Chaves 3-0 A. Viseu
12/09 Vilafranquense VS GD Chaves
28/08 Casa Pia 4-2 Benfica B
Trofense VS Casa Pia
Rio Ave 2-1 Leixões
Est. Amadora VS Rio Ave
Nacional 2-1 Varzim
FC Porto B VS CD Mafra
29/08 SC Covilhã 1-2 FC Porto B
A. Viseu VS Farense
Farense 0-1 Feirense
FC Penafiel VS Nacional
30/08 CD Mafra 1-0 Vilafranquense
Benfica B VS SC Covilhã
Trofense 2-1 FC Penafiel
Leixões VS Varzim
15/09 Académica 10:30 E. Amadora
Feirense VS Académica OAF

CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
Espanha
Liga Santander
1-Real Madrid
2-Valencia
3-Sevilla
4-Barcelona
5-Atlético Madrid
6-Mallorca
7-Real Sociedad
8-Osasuna
9-Athletic
10-Rayo Vallecano
11-Villarreal
12-Cádiz
13-Levante
14-Real Betis
15-Elche
16-Espanyol
17-Granada
18-Celta de Vigo
19-Getafe
20-Alavés
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Inglaterra
Premier League
D
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
1
1
1
1
1
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3

1-Tottenham
2-West Ham
3-Man. United
4-Chelsea
5-Liverpool
6-Everton
7-Man. City
8-B&H Albion
9-Leicester City
10-Brentford
11-Aston Villa
12-Watford
13-Southampton
14-Crystal Palace
15-Leeds United
16-Burnley
17-Newcastle
18-Wolverhampton
19-Norwich City
20-Arsenal
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Itália
Serie A
D
0
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1
0
1
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3
3

1-Lazio
2-Roma
3-Internazionale
4-Milan
5-Napoli
6-Bologna
7-Atalanta
8-Udinese
9-Sassuolo
10-Fiorentina
11-Empoli
12-Cagliari
13-Spezia
14-Sampdoria
15-Juventus
16-Torino
17-Hellas Verona
18-Genoa
19-Salernitana
20-Venezia
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França
Ligue 1 - Uber Eats
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1-Paris SG
12
2-Angers
10
3-Clermont
8
4-Nice
7
5-Marseille
7
6-Lens
6
7-Lorient
5
8-Rennes
5
9-Lyon
5
10-Lille
5
11-Montpellier
4
12-Nantes
4
13-Strasbourg
4
14-Monaco
4
15-Metz
3
16-Saint-Étienne 3
17-Stade de Reims 3
18-Brest
2
19-Bordeaux
2
20-Troyes
1
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LIGA MLS
Bundesliga
GRUPO EAST

J

GM GS P

1-NE Revolution
2-Orlando City
3-Nashville SC
4-New York City FC
5-Philadelphia Union
6-CF Montréal
7-DC United
8-Columbus Crew
9-Atlanta United
10-Chicago Fire
11-Inter Miami CF
12-NY Red Bulls
13-FC Cincinnati
14-Toronto FC
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GRUPO WEST

J

GM GS P

1-Seattle Sounders
2-Sporting KC
3-Colorado Rapids
4-LA Galaxy
5-Minnesota United
6-Real Salt Lake
7-Portland Timbers
8-Vancouver Whitecaps
9-SJ Earthquakes
10-FC Dallas
11-Los Angeles FC
12-Austin FC
13-Houston Dynamo
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