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Neurocientista português é homenageado
na Bolívia e será precursor em primeiro
curso de neurociências do país

Dr. Fabiano de Abreu Agrela, com família de 
origem madeirense será cientista no hospi-
tal Martin Dockweiler, mais avançado da 

América do Sul.
Desde o dia 27 deste mês que o neurocientista, Dr. 

Fabiano de Abreu Agrela, está na Bolívia como repre-
sentante português no XI Congresso Internacional de 
Medicina de La Universidad de Aquino, na Bolívia. O 
evento teve lugar em 4 cidades do país sul-americano. 

Nestes últimos dias Abreu palestrou nas cidades bo-
liviana de La Paz, Oruro, Cochabamba e Santa Cruz 
de La Sierra. Também conheceu as instalações do seu 
novo laboratório no hospital recém inaugurado Mar-
tin Dockweiler, considerado um dos mais avançados 
da América Latina, onde liderará pesquisas à distância 

desde Castelo de Paiva onde vives.
Durante esta temporada na Bolívia, Fabiano de Abreu 

recebeu diversas homenagens assim como Portugal 
que foi referenciado por diversas vezes. 

Uma das homenagens ocorreu na Escola Europeia de 

Negócios onde Abreu irá liderar a implementação do 
primeiro curso de neurobusiness. 

Por outro lado, a Universidade de Udabol, organiza-
dora do XI Congresso Internacional de Medicina, o 
maior evento do género do país convidou Abreu para 
ser o embaixador e mentor do primeiro curso de neu-
rociência da Bolívia, incluindo os três graus de ensino 
académico. 

Este convite partiu da instituição após discussão de 
vários conceitos diferenciados que o neurocientista já 
divulgou em artigos científicos e que teve oportunida-
de de debater aquando da sua visita a este país. Du-
rante as palestras foi notório o interesse pelo tema por 
parte do público que se mostrou muito recetivo no que 
toca às ideias apresentadas. A instituição também co-
locou à disposição das suas pesquisas o laboratório do 
Hospital Universitário, instalações inauguradas recen-
temente e que são as mais modernas da Bolívia. 

Durante a visita o neurocientista se mostrou muito 
satisfeito com todas as parcerias firmadas e com a boa 
receção do público às suas ideias. Abreu considera que 
este tipo de cooperação pode ser muito útil e produzir 
conhecimento.  

JENNIFER DE PAULA 
Diretora de Marketing e Gestão
MF Press Global

BELEZAS DA SEMANA

OS HIPÓCRITASOS HIPÓCRITAS SÃO COMO BARATAS,  SÃO COMO BARATAS, 
NÃO ME ASSUSTAM, NÃO ME ASSUSTAM, 
ELES ME DÃO NOJO.ELES ME DÃO NOJO.



A VOZ DE PORTUGAL | 7 DE ABRIL DE 2022  | 3 COMUNIDADE
AGENDA COMUNITÁRIA

PRÓXIMOS EVENTOS
NA APC

Sexta-feira, 8 de Abril 2022
(menu a escolha)

Ementa : Sopa, pescadinha fri-
ta com o rabo na boca, arroz 
de tomate & salada ou costela 
de porco com arroz de tomate e 
salada 

Preço: Sócio 22 sextas – Não Sócio 25 sextas
 

Sexta-feira, 15 de Abril 2022
(menu a escolha)

 
Ementa : Sopa, Peixe grelhado ou lombinhos de porco 
& Sobremesa. Haverá música & dança
Preço: Sócio 22 jantares – Não Sócio 25 jantares
 

Para Reservas: Virgílio 514-709-7868
Carlos 514-821-8935 ou Victor 514-569-5096

 
* Para todos os eventos organizados pela a APC o 
estacionamento da Igreja Sta Cruz está disponivél ao 
custo de $5. É favor pagar na APC e uma autorização 
vos será entregue para pôr no vosso carro.

DIA MUNDIAL DO LIVRO
Haverá o lançamento de 
dois livros no domingo 24 de 
abril de 2022, pleas 15h, na 
Santa Cruz no Salão Nobre. 
Primeiro livro é de Deolinda 
Xavier Cabo e Maria João 
Sousa com o livro Pinturas 
e poesia. E, apresentação 
do livro Horizontes.

Rúben Pacheco 
Correia em Montreal
Rúben Pacheco Correia nasceu nos Açores, em 

1997. Autor publicado desde os 14 anos, con-
ta já com cinco obras editadas. Neto e filho 

de chefes de cozinha, abriu o primeiro negócio aos 
18 anos, o Botequim Açoriano, que hoje constitui 
já uma referência na restauração local. Frequenta a 
Faculdade de Direito de Lisboa e, nos últimos anos, 

tem-se dedicado à gastronomia. 
Colabora, desde 2018, com a revista Nova Gente, 

como crítico gastronómico, e foi júri do III Concurso 
da Francesinha, no Porto, e da Pós-graduação de Gas-
tronomia Criativa da Universidade Europeia.

Comer à Moda dos Açores
O autor chama-lhes nove pedaços mágicos de terra. 

Os Açores são uma combinação de muitos fatores: os 
aromas de mel, maracujá e ananás, a qualidade única 
do peixe do mar azul, as pastagens verdes, a suavida-
de única do chá, o odor a funcho nas serras, a hortelã 
nos campos, a salsa nos jardins ou a amoras silvestres 
que gritam pelos muros das ilhas. Os Açores de Rúben 
Pacheco Correia sabem a angelica, a vinho de czares, a 
malassadas nas festas de freguesia, a sopas de Espírito 
Santo dos Impérios. São terras de temperos únicos, do 
queijo branco em folha de conteira e do bife flamejado 
em vinho e temperado com pimenta inteira.

Rúben Pacheco Correia nasceu numa família na qual 
os assuntos importantes são tratados à mesa. A mãe é 
cozinheira e ensinou-o a gostar de comer, a apreciar o 
que é bom e a distingui-lo do que é menos bom. Tam-
bém a avó paterna é chefe de cozinha e uma grande 
pasteleira. Com a avó materna, que cozinha com aqui-
lo que a terra e o mar dão, aprendeu o valor da comida 

que nos liga ao passado e a ela 
deve a paixão pela gastrono-
mia açoriana.

Na memória do autor, a avó 
prepara o peixe, antes de o 
passar por farinha e fritar. 
Sente-se o cheiro dos chi-
charros fritos, com o molho 
de vilão que ela faz de forma 
exemplar, acompanhado pelo 
bolo da sertã quentinho, feito 
mesmo ali, com mãos treina-
das ao longo de décadas, na 
sertã de barro antiga, ainda 
herdada da sua bisavó.

Porque acredita que somos 
aquilo que comemos e que 
a gastronomia é a melhor 
forma de nos identificarmos 
enquanto povo, este livro de 

Rúben Pacheco Correia é muito mais do que um livro 
de receitas - é uma verdadeira carta de amor aos Aço-
res e à sua cultura.

Rúben Pacheco Correia vai visitar em breve à comu-
nidade portuguesa radicada na província do Quebec, 
no Canadá, no próximo dia 18 de abril de 2022 para 
apresentar o seu último livro na Casa dos Açores do 
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Foi com muito gosto que fui 
a matança da Filarmónica 
Portuguesa de Montreal que 

como sempre não falatava de que 
comer, boa música, gente contentíssimas e crianças 
a começar a dar o seu passo de dança.

Na cozinha estava a Orminda Isidoro, Maria de José 
Miranda e Wilson Raposo. 

Gostei imenso de ver várias caras conhecidas que 
devido a pandemia estavam como todos nós fechados 
em casa, fica em casa era o que se dizia. 

Matanca de porco na Filarmónica Portuguesa de Montreal
JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Queria mencionar aqui um encontro que tive com 
uma senhora viúva, muito alegre e bonita que me fez 
rir quando lhe disse que bonita e nova como era con-
certeza que não seria difícil encontrar um namorado, a 

resposta não tardou, ela não queria preparar mais um 
funeral, antecipando desde o início que o futuro noivo 

iria morrer antes dela, mais clara que isto só água.
Também encontrei uma mesa com uma comitiva da 

Covilhã, O Zé, o Rui Mateus e o Chico Valadas, é só 
artistas com suas esposas fora o Zé que estava sozinho. 

Tenho aqui também de confessar publicamente que 
roubei três malassadas, foi o meu pequeno almoço no 
domingo com xarope de 'érable', estavam deliciosas, 
abencoadas as mãos que prepararam delícias como 
estas.

A todos bem-haja. 
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JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

Noite Branca na Associação Portuguesa do Canadá

A primavera já está a sentir muito 
bem, e que estamos desejados a 
voltar a esta linda vida normal. 

No sábado 2 de Abril, a Associação Portuguesa do 
Canadá comunidade efetuou, mais uma grandiosa 
festa, um jantar/baile nominado de Noite Branca, 
consta de que todas as pessoas presentes se apresen-
tam vestidos de branco, é um evento cultural que se 
celebra em Paris, em algumas cidades de Portugal e 
em Montreal. 

Na noite da Páscoa há esta folia do "Bal en Blanc", um 
"Rave" incrível de quase 15 000 pessoas que vão a esta 
festa com três grandes sala e todos vestidos em branco. 

Um evento para os jovens, e menos jovens a dançar e 
festejar durante 24h sem parar.

É claro não é o mesmo evento,... mas...
O jantar foi servido com uma entrada de filete de Pes-

cada com arroz, e o prato principal foi a carne de porco 

a alentejana, que foi sem duvida, uma ementa muito 
bem apreciado por todas as pessoas presentes devido a 
excelente confeção do mesmo. 

Servido pela juventude do Grupo Folclórico Campi-
nos do Ribatejo que fizeram um grande trabalho em 
que nada faltasse nas mesas.

Na parte musical esteve a cargo do talentuoso Eddy 
Sousa e o Tony Michel, um par que faz abrir muitos 
olhos na comunidade portuguesa em Montreal, e cla-
ro, o nosso DJ X-Men, que com uma musica alegre e 
diversa animaram o serão. 

Estiveram em destaque dois artistas convidados e que 
tem um longo percurso artístico, Arlindo Andrade dos 
Estados Unidos e o César Russo que vem de Ontário, 
cantaram vários trexos do vasto reportório destes ar-
tistas.

Foi uma linda noite memorável, e para as pessoas que 
não vieram vão adorar a nossa reportagem fotográfi-

ca e não esquecer de ver o nosso programa A Voz de 
Montreal quinta-feira com uma emissão dedicada a 
este sensacional evento que merece um destaque em 
grande para os nossos 

A administração da Associação Portuguesa do Cana-

dá está de parabens, ao ter organizado esta festa que já 
estava a faltar na comunidade devido a situação pan-
démica.

Lembramos que todas as sextas-feiras há jantares com 
musica e dança, e que há ume grande surpresa no pro-
grama televisivo em que o presidente da Associação 
fala de... espero que vocês vai ver A Voz de Montreal.
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CARNEIRO: Carta da Semana: 7 de Espadas, que significa 
Novos Planos, Interferências. Amor: Tenha pensamentos 
positivos mesmo quando nem tudo corre como planeou. Enfrente 
os desafios com coragem. Saúde: Mantenha a boa forma através 

do exercício físico regular. Dinheiro: Terá alguma dificuldade em cumprir 
prazos. Números da Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36

TOURO: Carta da Semana: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Confie no que sente. Aceite que é tempo de 
mudar. Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro: O 
seu bom desempenho profissional deixará os seus superiores 

satisfeitos. Números da Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

GÉMEOS: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: A sua família necessita que lhe dê 
mais atenção. Saúde: Deve ter mais cuidado com os seus ossos. 
Melhore a sua postura. Dinheiro: O esforço profissional vai ser 

reconhecido. Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

CARANGUEJO: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Pequenos desentendimentos poderão deixá-
lo muito magoado. Veja os problemas como uma oportunidade 
para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se dos 

desequilíbrios alimentares. Dinheiro: Poderá receber uma boa proposta. 
Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

LEÃO: Carta da Semana: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Uma conversa franca com o seu 
companheiro fortalecerá a vossa relação.  Saúde: Cuidado 
com os rins, beba mais água. Dinheiro: Podem surgir boas 

oportunidades, não as deixe fugir. 
Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

VIRGEM: Carta da Semana: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Domine a sua agitação, permaneça sereno e 
saberá escolher com sabedoria. Saúde: Cumpra horários e 
rotinas. Dinheiro: Surgirão novos projetos que lhe permitirão 

melhorar a sua situação financeira. 
Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

BALANÇA: Carta da Semana: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Lute pela sua felicidade, não se 
deixe vencer pelos obstáculos. Só você é responsável pelo seu 
caminho! Saúde: Procure fazer desporto. Dinheiro: Fase pouco 

favorável para investimentos. 
Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta da Semana: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Poderá apaixonar alguém 
especial, estará com um forte poder de sedução. Saúde: Estará 
em boa forma, continue a praticar exercício. Dinheiro: Pode 

realizar uma compra que há muito tempo desejava.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

SAGITÁRIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Se escutar o seu coração e agir 
de acordo com a sua intuição, encontrará a felicidade! Saúde: 
Poderá sofrer de rouquidão. Tome chá de perpétuas roxas. 

Dinheiro: Tenha cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se 
lhes abrir o jogo poderá sair prejudicado. 
Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

CAPRICÓRNIO: Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Não diga nada antes de pensar 
bem naquilo que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas 
vezes contra si. Saúde: Cuide melhor dos seus pés. Dinheiro: 

Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o 
respeito no seu local de trabalho. 
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AQUÁRIO: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua 
relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Dê 
mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Período pouco favorável 

para investimentos. 
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEIXES: Carta da Semana: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise todos 
os factos e pense friamente. Saúde: Cuidado com os resfriados. 
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para 

que elas surtam o efeito que deseja. 
Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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O que esperamos do novo governo?

O novo governo da Repúbli-
ca tomou posse na passada 
quarta-feira, com 17 mi-

nistros e 38 secretários de Estado, 
dois meses depois das eleições legislativas de 30 de 
janeiro e após terem sido repetidas o sufrágio nos 
círculos dos emigrantes.

António Costa continua, agora com uma maioria 
absoluta, e sem necessidade de negociar com qual-
quer outro partido representado na Assembleia da 
República, libertando-se dos seus antigos parceiros 
da extrema-esquerda e agora os portugueses esperam 
que não tenha desculpas para executar o programa 
que apresentou aos portugueses.

É certo que a realidade, com a invasão da Ucrânia 
pela Rússia as incertezas, pois os resquícios da pan-
demia perduram e a guerra veio complicar o cresci-
mento económico, com os preços dos bens e serviços 
a aumentarem constantemente. Como tal, penso, é 
preciso que os diversos interlocutores envolvidos no 
destino do país se esforcem por criar um clima neces-
sário para uma boa governação. 

O Primeiro-Ministro, no discurso da tomada de 
posse do novo Governo prometeu um Executivo que 
resolva problemas e que crie oportunidades, admi-
tindo que as circunstâncias mudaram e a conjuntu-
ra é mais adversa, mas considerou que o país dispõe 
de condições únicas para romper definitivamente 
com o modelo de desenvolvimento assente em bai-
xos salários, assegurando emprego digno e de quali-
dade, aumento o potencial do seu tecido produtivo 
e eliminando barreiras ao progresso económico. Os 
portugueses desejam um governo que trabalhe afin-
cadamente para que o país proteja os seus cidadãos, 
garanta a sua liberdade e segurança e os mobilize no 

esforço coletivo de modernizar Portugal.
No auto elogio, António Costa enfatizou que “o 

quadro internacional é novo o que nos coloca novas 
exigências, mas o rumo permanece inalterado. Te-
mos provas dadas. Viramos a página da austeridade, 
estamos a virar a página da pandemia, vamos virar a 
página da guerra e juntos conseguiremos escrever as 
páginas de um futuro que queremos radioso.

Nesta nova legislatura espera-se que os órgãos de 
soberania uma colaboração neste tempo de guerra, 
em que o interesse nacional deve prevalecer sempre 
sobre pequenas ou grandes divergências, não poden-
do ser exemplo a fuga de informação que levou ao 
conhecimento público a lista do governo antes de ser 
apresentada ao Presidente da República. No entanto, 
esperamos que António Costa mantenha um bom re-
lacionamento com Marcelo rebelo de Sousa.

As coisas não vão ser nada fáceis neste início de novo 
governo, porquanto, as consequências da guerra vão 
ter que se ajustar à chegada de refugiados ucranianos, 
a quem tem de responder com eficácia e humanismo 
e não pode falhar na aplicação dos fartos fundos eu-
ropeus, fundamentais para atenuar os efeitos da pan-
demia e revitalizar a economia portuguesa.

No discurso da tomada de posse, Marcelo Rebelo de 
Sousa deixou um recado claro para António Costa 
no sentido de que não será politicamente fácil para 
os portugueses compreender uma saída antecipada 
do primeiro-Ministro com "maioria absoluta, já que 
se fala na vontade dele em ir para Bruxelas a meio 
do mandato. Se for, terá de haver novas eleições para 
que não aconteça o mesmo que sucedeu com Durão 
Barroso, que criou uma tempestade política no país e 
mesmo dentro do próprio PSD.

O Presidente da República disse no seu discurso que 
os portugueses deram uma vitória expressiva não só 
ao Partido Socialista, mas também a António Costa. 
Deram a maioria a um partido mas também a um 
homem que na campanha eleitoral “fez questão de 
personalizar o voto ao falar na escolha entre duas pes-
soas”, e isso reforça a responsabilidade manter-se em 
funções.

Dos vários recadinhos do discurso do Presidente 
da República, de realçar a necessidade de haver um 
reconhecimento de que uma maioria absoluta não é 
poder absoluto, porque os portugueses escolheram a 
maioria absoluta e não deram, nem poder absoluto, 
nem ditadura de maioria.

Enfim, para bem do país, esperamos uma boa gover-
nação socialista que não defraude os portugueses que 
depositaram a confiança em António Costa.

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.
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Jean Rouselle e Anabela Monteiro

Há 10 anos, eu es-
tava no jorna-
lismo político, 

eu estava bastante implicado com os 
liberais e não só. É difícil acreditar 
que o tempo passa de pressa e chega o 
momento onde devemos tomar deci-
sões importante na vida profissional 
ou pessoal.

Quando tomamos esta decisão é que 
devemos dizer que mudamos de pági-
na e vai se re-escrever uma nova pági-
na.

Para Jean Rouselle, deputado de Vi-
mont, Eu sempre o admirei de longe, as 
vezes a imagem dele, e, tudo o que ele 
fez através dos anos, fez ter medo de fa-
lar com ele, e, no fim ele é um homem 
sensacional e respeitado de todos. Ele 
representa uma grande parte de Laval, 
e, ao mesmo tempos podemos notar 
que há vários negócios portugueses 
nesta linda área.

Em setembro ele vai celebrar os seus 
10 anos na vida política/publica e isso 
merece muito para um homem que se 
dedicou a 300% a sua comunidade.

Eu o encontrei, pela primeira vez, 
na maravilhosa entrevista de Anabela 
Monteiro para o Mundo Maravilhoso 

de Anabela. 
A primeira entrevista que nós tinha-

mos feito para o show A Voz de Mon-
treal.

Achei que foi uma das mais lindas 
entrevistas que eu vi,... mas ao mesmo 
tempo, Anabela Monteiro fez várias 
entrevistas e ela está cada vez a melhor 
e a fortelecer o nosso "show".

Não se esquecem, a semana que 
vem,... ela estará de volta com uma en-
trevista surpresa!

É importante de notar que Anabela 
fez um persurso sensasional através do 
anos, no mundo político e o seu mun-
do está pouco a pouco ser revelado a 
nossa comunidade neste lindo progra-
ma.

Ela sempre apresentou um vento de 
frescura neste meio político e acho que 
seria o bom tempo de entrar como de-
putada de Vimont, já que ela conhece 
muito bem esta secção de Laval, acho 

que ela seria uma candidata ideal.
"Jean Rouselle, des fois, c'est difficil de 

prendre des décisions pour soi-même, 
surtout dans le monde de la politique, 
on pense toujours à la communauté, et 
des fois on s'oublie.
Le temps passe et on ne rajeunit pas, 

j'espère que l'on pourra se voir un jour 
au Portugal, prendre un bon verre de 
Porto, relax en compagnie de ta superbe 
femme. À la prochaine..."

FOTO DA SEMANA

FELIZ ANIVERSÁRIO 
PADRE CARLOS
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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.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

Precisa-se de empregados para uma 
companhia de "terrassement/jardims/
pavé-uni" com ou sem experiência.
DEIXAR UMA MENSAGEM

514-244-5138 ou 450-462-2558

EMPREGOS

 

 

Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available: 

• Servers 
• Bartenders 
• Host/ess 
• Cooks 
• Dishwasher 

Please call 514.333.1000 

info@lechateauroyal.com 

 

"Chateau Royal" está a procura de profissionais de hospitalidade. Estão disponíveis as seguintes posições:
Le Chateau Royal is seeking hospitality professionals. The following positions are available:

• Servidores | Servers
• Bartenders
• Hospedeiro/a | Host/ess
• Cozinheiros | Cooks
• Lava-louças | Dishwasher

Por favor, ligue para 514-333-1000
info@lechateauroyal.com

PRECISA-SE DE HOMENS PARA TRABALHAR
EM FÁBRICA DE ALUMÍNIO DENTRO E FORA
PARA MAIS INFORMACÃO CONTACTO PELO 

TEL.:514-362-1300
Precisa-se de uma senhora para 
trabalhar em loja de costura com ou 
sem experiência e que fala inglês ou 
francês, e possívelmente português.

514-844-4351

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

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

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIA

Linhas da mão e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

Uma companhia de distribuição está 
a procura de pessoal para trabalhar 
no armazém em tempo inteiro de 
segunda à sexta das 9 às 4h30. As 
responsabilidades incluem: Embalar 
encomendas, receber produtos e 
gerenciamento da mercadoria no 
armazem também deve ter capacidade 
de levantar caixas. 

Por favor, ligue para 514-843-5061 

†

Precisa-se de empregados para 
fazer limpeza situado na 

zona de Dorval e Pointe-Claire.
Com ou sem experiência.

Ter um carro é uma mais-valia.
Contactar Joe Pimentel

514-708-6554

Precisa-se de uma caixeira com ou 
sem experiência. Que fala as três 
línguas seria uma mais valia para 
o emprego. Se gostas de um bom 
ambiente de trabalho com gente 

simpáticas e um patrão sensacional, 
é só chamar. 514-660-8493

A DPE construção está, neste 
momento, à procura de traba-
lhadores em renovação, tra-
balho geral e pintura, salário 
sengundo a experiência, se-
guro de grupo após 3 meses. 

MEGA CENTRE MONTREAL
Empresa respeitada e reconhecida no meio profissio-
nal está a procura de empregados em vários ramos:
Homens em tabalho geral; Pessoas em cargo das es-

tufas; Motorista classe 1 e 3; Escriturário; organizador 
para os transportes; Obras gerais. 

Venham juntar-se a uma equipe Dinâmica.
Tempo inteiro ou tempo parcial

Boa oportunidade e progreso na sua carreira.
GINO: 514-821-1034

EMPREGOS

Precisa-se de um cozinheiro a tempo 
inteiro com experiência em cozinha 

tradicional para o restaurante Porto Mar 
situado no Velho Montreal.

SR. PASSOS: 514-286-5223

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

com carta de condução.
514-242-7649

†

GALVÃO, ANGELINA
1943-2022

Faleceu em St-Eustache, no 
sábado, 2 de abril de 2022, 
com 78 anos de idade, Angeli-
na Galvão esposa do já faleci-
do Eduardo Da Costa, natural 
de Santa Barbara, São Miguel, 
Açores. 
Deixa na dor seus filhos Eduar-
da (Steve), Hélène (Serge) e 
Steve (Elizabeth), seus netos 
Frédéric, Marc-Olivier, Samuel, 
Alexandre, Nicolas, Mikael, 
Angelina, Kimberley, Ashley 
e Steven, sua irmã Inês, suas 
cunhadas e seu cunhado, so-
brinhos/as, familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
MAGNUS POIRIER Inc
222, boul. des Laurentides, Laval, H7G 2T6
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
O velório se realizou no dia 5 de abril de 2022, das 14h 
às 17h e das 19h às 21h. O funeral foi celebrado na 
quarta-feira, 6 de abril de 2022, às 11h na igreja Notre-
-Dame-de-Fatima (1815 rue Favreau, Laval) e foi sepul-
tada no mausoléu de Saint-Martin (2159 Boul. St-Martin 
Est, Laval). A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes asso-
ciam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado 
pelo vosso conforto. Bem Haja.

JOSÉ CAMACHO
1947-2022

Faleceu em Montreal, no dia 
29 de março de 2022, com 
74 anos de idade, o senhor 
José Camacho esposo da 
senhora Nicole Vanmuylder, 
natural de Funchal, Madeira, 
Portugal. Deixa na dor sua 
esposa, seus filhos Joseph, 
Michel (Isabelle), Paul e Brian 
(Manuella). Sua neta Abigail, 
suas irmãs Maria Gorete, Ma-
ria José e Maria Conceição, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório teve lugar sexta-feira 1 de abril de 2022 das 
14h às 21h. O funeral foi celebrado na sábado, 2 de 
abril de 2022 na igreja Santa Cruz às 10h e foi sepul-
tado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam 
com profunda saudade a missa do sétimo dia que vai 
se realizar no domingo 10 de abril às 11h na igreja San-
ta Cruz. 
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.

Contactar Décio Cardoso
450-674-9220

115 Rua Rachel E, Montréal, QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co

Estamos a procura de empregados com ou sem 
experiência a tempo parcial ou inteiro:

- Cozinheiro/a
- Grelhador
- Caixeiras

Podem vir ao Romados ou nos telefonar.
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Mundial'2022:

Já se sabe as horas a que Portugal vai a jogo
O Senegal - Países Baixos será o 

primeiro encontro do Mun-
dial 2022 de futebol, no dia 21 

de novembro, de acordo com o calen-
dário final do torneio que foi divulga-
do, que se vai disputar no Qatar até 18 
de dezembro.

Ao contrário do que era expectável, 
após o sorteio realizado em Doha, o 
encontro entre o anfitrião Qatar e o 
Equador não vai abrir o Mundial 2022, 
realizando-se às 5h (hora de Montreal), 
no estádio Al Bayt, seis horas depois 
do início da partida entre senegaleses e 
neerlandeses, no estádio Al Thumana, 
igualmente do Grupo A.

No mesmo dia joga-se a primeira jor-
nada do Grupo B, com a Inglaterra a jo-
gar com o Irão às 8h (hora de Montreal) 
e os Estados Unidos a defrontarem uma 
equipa a sair do 'play-off ' da UEFA (Es-
cócia, País de Gales ou Ucrânia) às 14h 
(hora de Montreal).

Portugal fará a estreia no Grupo H às 
11h (hora de Montreal) de 24 de no-
vembro, frente ao Gana, no estádio 974, 
jogando às 14h (hora de Montreal) de 
28 de novembro com o Uruguai, estádio 
de Lusail. O último encontro da equipa 
das 'quinas' na fase de grupos acontece-
rá em 02 de dezembro, às 10h (hora de 
Montreal), frente à Coreia do Sul, trei-
nada pelo português Paulo Bento, numa 
partida marcada para o estádio de Edu-
cation City.
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FPF
Taça de
Portugal

DESPORTO

1-FC Porto 76 28 24 4 0 71 19
2-Sporting 70 28 22 4 2 56 17
3-Benfica	 61	 28	 19	 4	 5	 70	 28
4-SC Braga 52 28 15 7 6 46 28
5-Gil Vicente 46 28 12 10 6 39 28
6-Vitória SC 39 28 11 6 11 38 37
7-Estoril Praia 34 28 8 10 10 32 34
8-Marítimo 33 28 8 9 11 32 37
9-Paços de Ferreira 33 28 8 9 11 25 34
10-Santa Clara 31 28 7 10 11 30 46
11-Boavista 30 28 5 15 8 33 41
12-Portimonense 29 28 7 8 13 26 34
13-FC Vizela 29 28 6 11 11 31 46
14-FC Famalicão 28 28 6 10 12 34 43
15-FC Arouca 26 28 6 8 14 27 49
16-CD Tondela 25 28 7 4 17 36 55
17-Belenenses SAD 21 28 4 9 15 17 46
18-Moreirense 20 28 4 8 16 24 45

 PTS  J V E    D GM   GS

28ª JORNADA

1-Rio Ave 57 28 17 6 5 44 27
2-Casa Pia 56 28 17 5 6 39 18
3-GD Chaves 51 28 14 9 5 45 27
4-Feirense 51 28 15 6 7 41 28
5-Benfica	B	 50	 28	 15	 5	 8	 53	 35
6-Nacional 41 28 11 8 9 44 36
7-Leixões 40 28 11 7 10 36 32
8-CD Mafra 39 28 10 9 9 34 35
9-FC	Penafiel	 38	 28	 10	 8	 10	 27	 34
10-Farense 37 28 9 10 9 36 35
11-Vilafranquense 34 28 8 10 10 33 37
12-Est. Amadora 34 28 9 7 12 40 47
13-FC Porto B 34 28 8 10 10 38 42
14-Trofense 28 28 6 10 12 24 33
15-Académico de Viseu 27 28 7 6 15 22 41
16-SC Covilhã 26 28 5 11 12 24 40
17-Varzim 26 28 5 11 12 20 32
18-Académica OAF 15 28 3 6 19 32 53

     PTS  J V  E  D GM GS

01/04 SC Braga 3-2 Benfica
02/04 Belenenses 2-0 Portimonense
  Estoril Praia 1-2 FC Vizela
  FC Arouca 2-1 Gil Vicente
  FC Famalicão 1-2 Boavista
03/04 Marítimo 1-3 CD Tondela
  Moreirense 0-1 Vitória SC
  Sporting 2-0 P. Ferreira
04/04 FC Porto 3-0 Santa Clara

29ª JORNADA
08/04 Gil Vicente 15:15 Moreirense
09/04 P. Ferreira 10:30 Marítimo
  Boavista 13:00 FC Arouca
  Benfica 13:00 Belenenses
  CD Tondela 15:30 Sporting
10/04 Portimonense 10:30 Famalicão
  Santa Clara 10:30 Estoril Praia
  Vitória SC 13:00 FC Porto
  FC Vizela 15:30 SC Braga

28ª JORNADA
01/04 Leixões 0-1 FC Penafiel
02/04 CD Mafra 2-1 Benfica B
  Feirense 2-1 A. Viseu
  Rio Ave 1-0 Trofense
03/04 Académica 0-2 Casa Pia
  GD Chaves 2-0 Nacional
  Farense 1-0 SC Covilhã
  E. Amadora 0-1 Vilafranquense
04/04 Varzim 2-1 FC Porto B

29ª JORNADA
08/04 FC Penafiel 13:00 Varzim
09/04 Casa Pia 6:00 Farense
  Benfica B 9:00 Est. Amadora
  CD Mafra 9:00 GD Chaves 
  Vilafranquense 10:30 A. Viseu
10/04 SC Covilhã 6:00 Académica 
  Nacional 9:00 Rio Ave
  FC Porto B 10:30 Feirense
  Trofense 12:00 Leixões

MEIAS-FINAIS
     1ª Mão     2ª Mão
Sporting - FC Porto       1-2 21/04  15:15
CD Tondela - CD Mafra       3-0 20/04  15:15

QUARTOS-DE-FINAL     1ª MÃO     2ª MÃO
Manchester City - A. Madrid        1-0 13/04  15:00
Benfica - Liverpool        1-3 13/04  15:00
Villarreal - Bayern München 06/04  15:00 12/04  15:00
Real Madrid - Chelsea 06/04  15:00 12/04  15:00

QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO  2ª MÃO
RB Leipzig - Atalanta 07/04  12:45 14/04  12:45
West Ham - Lyon 07/04  15:00 14/04  15:00
SC Braga - Rangers 07/04  15:00 14/04  15:00
E. Frankfurt- Barcelona 07/04  15:00 14/04  15:00

CHAMPIONS: BENFICA 1-3 LIVERPOOL

Luz sonhou até Díaz a apagar
Quem escutou as palavras de Nélson Veríssimo na 

antevisão ao jogo com o Liverpool terá torcido o nariz 
à ambição mostrada pelo treinador do Benfica. Afinal, 
como é possível uma equipa que está a fazer uma das 

piores épocas dos últimos anos a nível interno, ser ca-
paz de discutir um jogo com uma das melhores equi-
pas da Europa?

Mas este Benfica de 2021/22 é um verdadeiro case-
-study. Pelo muito que tem mostrado na Champions 
comparativamente com o pouco que se tem visto dele 
na Liga; e até pela forma como se consegue superar 
num jogo, como aconteceu nesta terça-feira diante do 
Liverpool na Luz.

Golos de Konaté (17m) e Sadio Mané (34m) fizeram 
a diferença numa primeira parte de domínio quase 
total dos reds e na qual qual só um Vlachodimos em 
bom plano permitiu evitar a queda 
para o abismo.

A clarividência de Thiago Al-
cantara; a perspicácia de Keita; a 
frieza de Van Dijk; o pé direito de 
Arnold; a velocidade de Salah e o 
serpentear de Díaz. Tudo aquilo 
que faz deste Liverpool uma equi-
pa especial viu-se na Luz, sobre-
tudo nos 45 minutos iniciais. Do 
Benfica viram-se dificuldades no 
controlo da profundidade dos ho-
mens da frente, perdas de bola a 
meio-campo que deixaram a equi-
pa exposta e mau aproveitamento 
das transições.

No regresso para a segunda parte, 

o Benfica foi outra equipa. Talvez porque o Liverpool, 
sentindo que tinha o jogo seguro e sabendo que no fim 
de semana há jogo com o Manchester City, o permitiu, 
mas também muito pela transfiguração na organiza-

ção e na atitude da equipa da casa.

A reentrada na eliminatória estaria dependente da 
estabilidade defensiva – que faltou até aí – da redução 
de erros no meio-campo, e da capacidade de Rafa e 
Darwin aparecerem no jogo e instalarem a dúvida na 
defesa dos reds.

E o Benfica conseguiu juntar tudo isso durante o seu 
melhor período.

Aos 49 minutos, Darwin reduziu a desvantagem e a 
Luz incendiou-se. Até aos 65 minutos, os encarnados 
foram melhores do que o colosso inglês. Everton teve a 

felicidade no pé direito; Darwin o 
bis na cabeça.

A tripla substituição de Klopp 
pouco depois da hora de jogo 
permitiu ao Liverpool começar a 
readquirir o controlo do jogo e no 
ataque das águias já escasseavam 
energias gastas numa segunda 
parte de entrega máxima e inten-
sidade elevadíssima.

Mas só assim era possível ganhar 
o respeito deste adversário. E o 
Benfica ganhou-o, antes de aos 88 
minutos o ex-FC Porto Luis Díaz, 
que já havia assistido para o 2-0, 
apagar a Luz.

FEDERAÇÃO RUSSA DE FUTEBOL RETIRA RECURSO CONTRA A FIFA
O futebol russo já tinha sofrido um primeiro revés em meados de março, quando o TAS rejeitou o pedido da federação para suspender as sanções 
impostas pela FIFA, na perspetiva de ainda poder disputar o 'play-off' para o Mundial. Apesar de retirar o recurso contra a FIFA, já depois de ter fa-
lhado a possibilidade de disputar o 'play-off' em que deveria ter defrontado a Polónia em 24 de março, a federação russa mantém o recurso contra as 
sanções da UEFA. "De momento, ainda não está definido nenhum calendário processual", disse também o TAS, em relação ao processo que envolve 
a contestação às decisões da UEFA. À semelhança da FIFA, o organismo do futebol europeu decidiu igualmente no final de fevereiro que "todas as 
equipas russas, sejam seleções ou clubes", deveriam "ser suspensas de participar nas competições [...] até nova ordem".
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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