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Venda de Bens Durante o Casamento
JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

A

lei regula os efeitos do casamento quanto às pessoas
e aos bens dos cônjuges,
no seu artigo 1682.º, que sob a epigrafe “Alienação de bens entre vivos” regula no seu número 1
que “ (…) Tanto o marido como a mulher têm legitimidade para alienar livremente, por acto entre
vivos, os móveis do casal, próprios ou comuns, de
que tenham a administração; quando, porém, sem
consentimento do outro cônjuge, o administrador
alienar, por negócio gratuito, móveis comuns, será
a importância dos bens assim alheados levada em
conta na sua meação, salvo tratando-se de doação
remuneratória ou de donativo conforme aos usos
sociais.”.
O número dois da mesma norma estipula que “
(…) Só podem, todavia, ser alienados com o consentimento de ambos os cônjuges: a) Os móveis
pertencentes exclusivamente ao cônjuge que os não
administra, salvo tratando-se de actos ordinários de
administração; b) Os móveis, próprios ou comuns,
utilizados conjuntamente pelos cônjuges na vida do

Novos idosos
ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

O

Governo Regional dos
Açores acaba de aprovar
um programa inovador,
intitulado "Novos Idosos", que consiste na atribuição de um montante mensal até 948 euros por
idoso, permitindo aos idosos continuarem a viver
em casa e na comunidade ao longo do tempo, com
segurança e de forma independente.
Este programa piloto a nível nacional tem mérito de
poder vir abrir caminho a um referencial a concretizar por outras regiões do nosso país. Para já, numa
primeira fase, serão abertas 100 candidaturas nos
Açores, financiadas por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.
Trata-se de um programa que importa enfatizar pela
sua singularidade e intuitos que visa o bem-estar e
da qualidade de vida de pessoas idosas, sobretudo as
que vivem mais isoladas. O período de candidaturas
abrirá no dia 27 de junho, sendo que os interessados
terão 10 dias úteis para se candidatarem.
Até agora, quando os idosos começam a perder
autonomia e capacidades, a opção tem sido muitas
vezes a institucionalização. No entanto, envelhecer
em casa e na comunidade não deverá ser um recurso, mas antes a primeira opção, pelas vantagens de
inclusão social e de recompensa emocional que traz
associadas.

lar ou como instrumento comum de trabalho.”
Já o numero três dispõe que “ (…) Os imóveis, próprios ou comuns, e o estabelecimento comercial só
podem ser alienados por acto entre vivos, ou locados
por prazo superior a seis anos, consentindo ambos os
cônjuges, excepto se vigorar o regime da separação
de bens.”
É sabido que os regimes de casamento previstos na
lei – comunhão geral, comunhão de adquiridos e separação de bens – determinam as condições quando
estarmos perante a necessidade de vender bens imóveis, quer sejam comuns ou bens próprios, sendo necessário fazer intervir ambos os cônjuges mesmo no
regime de comunhão de adquiridos quando se trata
de bens próprios de um, ou até mesmo no regime da
separação de bens quando se trata da casa de morada
de família.
Sumariamente no regime da comunhão geral de
bens, todos os bens passam a ser da titularidade de
ambos os cônjuges quer os bens adquiridos durante
quer antes do casamento. Já no regime de comunhão
de adquiridos, só são bens comuns os adquiridos com
o produto do trabalho de ambos o cônjuge durante a
pendencia do casamento. No regime de separação de
total de bens, os patrimónios de ambos os cônjuges

são totalmente independentes, antes, durante e após
o casamento.
Assim, quando os bens são comuns, será sempre necessário o consentimento de ambos os cônjuges para
a venda de imoveis. O mesmo não se verifica no regime da separação de bens, quando são bens próprios,
bastará a assinatura do próprio, a não ser no caso de
venda da casa de morada de família. Significa, que
independentemente do regime de bens adotado no
casamento, caso o imóvel a alienar ou a onerar seja
a casa de morada de família, mesmo que seja bem
próprio de um dos cônjuges, será sempre necessário
o consentimento do outro cônjuge.
O consentimento deve ser dado expressamente,
através da assinatura numa declaração autenticada
de aceitação ou da participação de ambos os cônjuges como outorgantes. Nessa declaração deverá ser
especificado os termos a que esse consentimento se
reporta, nomeadamente a indicação do negócio visado. Poderão também prestar esse consentimento em
procuração e caso o outro cônjuge recuse a prestar o
seu consentimento poderá um dos cônjuges lançar
mão de ação judicial de suprimento do consentimento a fim de poder outorgar a escritura de compra e
venda.

Faz bem o Governo Regional dos Açores, através da
Vice-Presidência de Artur Lima em considerar que é
urgente valorizar e dar a conhecer o que de positivo
se faz para promover o chamado envelhecer em casa,
onde uma população cada vez mais envelhecida não
pode ficar à margem da comunidade em que vive.
Foi por isso, que o Conselho do Governo de 21 de
fevereiro, criou o Programa “Novos Idosos”, projeto-piloto que visa implementar uma resposta de proximidade, por forma a que os idosos continuarem
a viver em casa com segurança e junto dos que os
rodeiam com afetos e carinho. Para além de prever
o recurso à rede de respostas sociais da comunidade onde se inserem os idosos, e quando necessário à
sua readaptação, esta proposta do Governo Regional
prevê a criação de novos mecanismos que permitam
garantir o apoio individual mais completo, com estimulação cognitiva e com serviços personalizados a
cada utente, com a colaboração das Instituições de
Enquadramento.
Como tal, tornou-se necessário definir o procedimento de acesso a este novo Programa “Novos Idosos”, como também esclarecer o papel dos Cuidadores
Domiciliários e, em concreto, à sua implementação e
operacionalização.
O Governo Regional vem desta forma evidenciar
a importância do envelhecimento em casa, em termos funcionais e emocionais, no sentido de manter
as pessoas idosas não só a viver em suas casas, mas
também a participar na vida das suas comunidades,
pelo tempo mais alargado que lhes for possível.
Pretende -se ir além do reconhecimento da impor-

tância dos serviços de apoio domiciliário, chamando a atenção para iniciativas que, pelo seu carácter
inovador, possam efetivamente constituir -se como
boas práticas. Deste modo, procura-se sinalizar modalidades de intervenção social, em linha com as que
são preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, com apoio social necessário para viver, com segurança e de forma independente, em casa e na comunidade à medida que se envelhece, sendo parceiros
do Governo Regional, numa primeira fase o Lar D.
Pedro V, da Praia da Vitória, e do Lar Luís Soares de
Sousa, de Ponta Delgada, como instituições parceiras do projeto, os dois concelhos do arquipélago com
maiores listas de espera em lares de idosos.
De acordo com o anunciado, no primeiro ano, o
projeto-piloto conta com uma verba de 1,3 milhões
de euros, mas até 2025 envolve cerca de 4,6 milhões
de euros, financiados pelo Plano de Recuperação e
Resiliência, considerando-se que esta é uma oportunidade para colmatar, de forma progressiva, esse
desafio de proporcionar melhores condições aos idosos, com a ajuda que venham a precisar, apesar da
sua autonomia. Isto é mudar a figura das respostas
sociais que a Região Autónoma dos Açores, no quadro da sua autonomia, dá à sua sociedade.
O Vice-Presidente do Governo Regional entende
que esta resposta social não foi criada por contraposição à institucionalização, mas para permitir que o
idoso tenha o direito de escolher se quer permanecer
na sua casa, junto da sua família, para além de possibilitar um envelhecimento mais digno e seguro.
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Quando a ideologia e o
populismo são ultrapassados pela realidade
JORGE CORREIA
Cronista do jornal

A covid-19 veio expor e exacerbar
as deficiências dos sistemas de saúde
dos países. É certo que qualquer sistema de prestação de serviços a um
universo populacional não pode estar dimensionado e
estruturado para que cada membro tenha esse serviço
a qualquer altura, ou seja, como se diz popularmente,
por exemplo não pode haver um polícia para cada cidadão, um bombeiro para cada cidadão, um médico
para cada cidadão, um enfermeiro para cada cidadão,
uma cama de hospital disponível para cada cidadão,
etc. Mas os governantes têm o dever de planear e preparar os serviços o melhor possível face às necessidades reais, criando alternativas que possam acomodar
as necessidades maiores decorrentes de circunstâncias
excecionais como foi o caso da covid-19. Devemos
também, tanto cidadão comum como responsáveis
políticos, estar preparados para exigir e se sujeitar ao
escrutínio das opções tomadas para que se responsabilize quem deve ser responsabilizado e, um fator muitas
vezes esquecido, se tirem as devidas ilações para que se
evite repetir erros.
Em Quebec e em Portugal vivem-se situações similares, no que toca à popularidade de governos que na
prática têm mostrado algumas deficiências na governação mas que devido ao facto de alinharem com o
sentimento popular, navegam uma vaga de popularidade que em Portugal deu a maioria absoluta ao PS e
aqui no Quebec a CAQ prepara-se para ter uma vitória
fácil e significativa se as sondagens se revelarem fiáveis. Isto apesar de erros absurdos em Portugal e de situações que ficarão por se esclarecer na sua totalidade
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aqui no Quebec com a impossibilidade de se responsabilizar quem quer que seja pelas milhares de mortes
resultantes da covid-19 nos CHSLD, apenas para dar
um exemplo. No Quebec há o alimento emocional da
“fierté” nacional que o primeiro ministro Legault refere até à exaustão. A par com isto tem algo que Portugal
não tem: a economia no Quebec continua com números muito favoráveis e a verdade é que no geral os quebecois não se sentem afligidos com a economia ainda
que a inflação esteja no topo das suas preocupações.
Em Portugal temos essa grave deficiência: a economia
sobrevive mas à custa de ser rebocada pela Europa,
mais precisamente pelo BCE (Banco Central Europeu)
que facilita a existência de países com dívida elevada
como Portugal sem que sintam a necessidade de fazer
as reformas e os sacrifícios necessários para retomarem uma posição mais sustentável financeiramente.
Os anos anteriores foram desperdiçados na ideologia
e no populismo da redistribuição e da facilidade sem
esforço o que joga exatamente em sentido contrário
do que a realidade exige. Portugal e os portugueses
assistem ao caos nas urgências hospitalares; assistem
a repetidas notícias de um verão potencialmente perigoso no que toca a incêndios e múltiplos avisos de falta
de preparação, mesmo após a tragédia de Pedrogão e
nessa mesma região anteriormente afetada; assistem a
notícias de cortes de assistências sociais, pouco claras
que ainda carecem de esclarecimento; assistem às pre-

visões inflacionistas e outros dados macroeconómicos
preocupantes, mas o país vai a banhos impávido e sereno. Mas a realidade, cedo ou tarde, acaba por se impor.
Vivermos com os olhos fechados evitando a realidade
apenas faz perdurar os nossos sofrimentos pois impede-nos de trilhar o caminho da correção dos erros
anteriores. Como a rã que se deixa condenar à morte
na água lentamente aquecida, assim se comporta toda
uma sociedade que não quer ver e não quer ouvir a
realidade gritante, assinalando as deficiências a corrigir a muitas vezes a dar-nos a própria solução.
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Casa dos Acores volta a celebrar
as Festas do Divino Espírito Santo
FRANCISCA REIS
Diretora

É

Divino Espírito Santo na sua sede nos
passados dia 13 à 19 de junho.
Depois de 2 anos suspensas causadas

manifestação cultural que une o nosso
povo a manter a cultura açoriana. As
pessoas têm um carinho muito grande

pela pandemia, a casa estava cheia todos os dias, foi sem dúvida uma semana maravilhosa de partilha e de muita
alegria a celebrar a magia do Espírito
Santo. Considerada uma das maiores

com a importância destas festas e foi possível ver no rosto
das pessoas o quanto estavam
todos muito felizes com esta
retomada das festas na Casa
dos Acores.
No sábado foi servido a tradicional carne guisada, bebidas, vinho, massa sovada e
arroz doce, animação com o

desapareceu estas festas estão bem vivas em todas as ilhas dos Acores, esta
bem viva aqui no Canadá, nos Estados

sempre uma honra de participar
nas celebrações
do Divino Espírito Santo desta casa.
A casa dos Açores está de Parabéns
de ter organizado uma maravilhosa e
excelente comemoração das Festas do

Grupo Cantares e o nosso bem conhecido artista
António Horácio
No domingo realizou-se o cortejo até a Igreja Saint-André-Apôtre,
com uma missa Solene
presidida pelo Padre Julien Masson e o grupo coral do Senhor
Santo Cristo dos Milagres. No final da
missa foi feito a coroação, e regressou-se em procissão acompanhada pela
Filarmónica do Divino Espírito Santo
da Laval. Todos presentes foram convidados a saborear um saboroso almoço
sopas, cozido, vinho, bebidas, massa
sovada e arroz-doce. Terminando as
celebrações com a participação de um
convívio da Filarmónica do Divino Espírito Santo da Laval.
As Festas do Divino Espírito Santo
fazem parte da alma dos açorianos,
apesar de se ter iniciado em Portugal
continental onde atualmente já quase

Unidos, no Brasil, na Bermuda e
no Uruguai levado por emigrantes açorianos.
Estas festas na diáspora açoriana e nas Casas dos Acores são
sem dúvida um reflexo da união
e da devoção do povo açoriano e
sobretudo destaca-se a sua grande importância da identidade

cultural e religiosa dos emigrantes açorianos. Este ano foi vivido na Casa dos
Acores do Quebeque uma festa muito
bem-sucedida, muito bem organizada
que nela se manifesta a dimensão de
muito trabalho e a dedicação do excelente trabalho da Direção da Casa dos
Acores e a todos que ajudaram para o
Espírito Santo.
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Feliz Dia do Pai a todos os Pais da terra, do céu
FRANCISCA REIS
Diretora

A

celebração do
Dia do Pai é comemorado em
diferentes datas a volta do mundo,
aqui no Canadá, nos Estados Unidos
e na Inglaterra é celebrado no tercei-

do Dia dos Pais como é reconhecido
aqui no Canadá e a volta do mundo.
A história nos conta que a origem do
Dia dos Pais remota em 1909 em Washington nos Estados Unidos Sonora

rando o terceiro domingo de Junho
como o Dia dos Pais.

Louise Samrt Dodd filha do veterano
da guerra civil William Jackson Smart
(Jon Bruce Dodd). Ao houvir um discurso sobre as mães Sonora teve a ideia
de comemorar o Dia dos Pais e prestar
uma homenagem ao seu pai que teve

ro domingo de junho. No Brasil é comemorado no segundo domingo de
junho.
Em Portugal é comemorado no dia 19
de marco dia de São José, Santo popular
da igreja católica marido de Maria mãe
de Jesus Cristo. Não sou de acordo com
"essa singularidade" do uso do singular
"Dia do Pai" assim como o uso do "Dia
da Mãe" sinto-me mais a vontade usan-

Hoje os novos pais são pais mais ativos
com os seus filhos especialmente no cuidado e na educação. São pais que assumem os papéis de cuidado como a mãe
no que for necessário desde os primeiros dias de vida dos filhos, são pais que

que criar seis (6) filos sozinho depois da
morte da sua esposa. A Sonora já adulta
sentia-se muito orgulhosa do seu pai ao
vê-lo superar todas as dificuldades sem
ter nenhuma ajuda de ninguém.
Em 1910 Sonora enviou uma petição
a Associação Ministerial de Spokane,
cidade localizada em Washington e foi
aceita. O primeiro Dia dos Pais foi comemorado em 19 de Junho, o dia do
aniversário do seu pai.
Em 1924 o Dia dos Pais foi apoiado
como um dia nacional pelo Presidente
Calvin Coolidge e finalmente em 1966
o Presidente Lyndon Hohnson assinou
uma proclamação Presidencial decla-

acham tempo para brincar com os seus
filhos, são pais que varias vezes não tem
muita escolha se a mãe trabalha fora de
casa para que a família seja feliz a figura
do pai é necessário e devemos admirar
estes pais. A figura do pai autoritário
ou a figura do pai que sustenta a família
está a mudar nas novas gerações. Admiro muito os novos pais e temos que dar

mais prestigio e forca para as comemorações do Dia dos Pais. Votos de um Feliz Dia dos Pais.
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Inauguração do Mural de Aristides
de Sousa Mendes no "Plateau"

CARNEIRO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Viverá momentos de
grande felicidade a dois. Saúde: Agasalhe-se bem, protejase para evitar constipações. Dinheiro: Preze e trate de forma
honesta os seus colegas, evite o desrespeito mútuo.
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20
TOURO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Modere as suas atitudes relativamente ao seu par e não
o acuse de algo se não tiver certezas. Saúde: Encontra-se com
alterações a nível emocional, pratique meditação. Dinheiro:
Deverá fazer um plano minucioso de todas as suas tarefas e objetivos a
cumprir. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49
GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa
Amizade, Equilíbrio. Amor: Evite as discussões, avalie se a
razão se encontra do seu lado e perdoe-se a si e ao outro.
Saúde: Tenha cuidado, está mais propenso a percalços
domésticos. Dinheiro: Aprenda a poupar de forma mais eficaz para que o
seu orçamento não saia dos limites.
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47
CARANGUEJO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa
Riqueza e Segurança. Amor: Liberte o seu coração de momentos
de melancolia causados pela saudade de um relacionamento
antigo. Saúde: Encontra-se estável a nível de saúde. Dinheiro:
Pode vir a receber dinheiro com que não contava.
Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22
LEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: Alguém da sua família poderá desiludilo, acautele-se. Saúde: Poderá sofrer infeções a nível ocular.
Dinheiro: Goza de proteção a este nível.
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

SYLVIO MARTINS
Editor do jornal

C

ontinuando com a visita do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva,
depois da visita na Casa dos Açores, inaugurou-se
o mural de Aristides de Sousa Mendes no "Plateau",
em frente do parque de Portugal, um gesto simbólico para realçar a presença dos portugueses no "Plateau Mont-Royal".
Vários políticos estavam presentes tal como o Cônsul-Geral de Portugal António Barroso, Embaixador de
Portugal no Canadá António Leão Rocha, Presidente
da Assembleia de Portugal, Augusto Santos Silva, Carlos Leitão deputado Provincial do Quebec, Alexandra
Mendes membro do parlamento do Canadá e que faz
parte do partido Liberal do Canadá, homens de negócios e amigos da comunidade e familiares de Aristides

VIRGEM: Carta Dominante: a Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: A sua sensibilidade
apurada fará com que sinta necessidade de ajudar alguém.
Saúde: Evite apanhar correntes de ar. Dinheiro: Aposte mais
em si e nas suas capacidades de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48
BALANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez.
Amor: Poderá conhecer alguém que conquistará o seu coração
de forma súbita e imprevisível. Saúde: Para evitar problemas
inesperados consulte o seu médico e peça-lhe para fazer um
check-up. Dinheiro: Boa altura para mudar algumas situações na sua
vida profissional. Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58
ESCORPIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Dê mais atenção às
necessidades do seu par, surpreenda-o com atos românticos.
Saúde: Cuide do seu corpo e esteja atento a todos os sinais
que ele lhe envia. Dinheiro: Não aja de forma egoísta, pense nos outros
e naquilo de que necessitam. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33
SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Evite situações conflituosas
que o envolvam a si e aos seus familiares. Saúde: Poderá sofrer
de enxaquecas e insónias. Dinheiro: Ponha em prática os seus
projetos, boa altura indicada para atingir os seus objetivos.
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45
CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: Empenhe-se mais no seu
relacionamento afetivo. Saúde: Momento estável e sem
preocupações. Dinheiro: Dedique-se às suas tarefas para se
fazer notar pelos seus superiores hierárquicos.
Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27
AQUÁRIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: Terá um poder de sedução bastante elevado
nesta altura. Saúde: Para que se sinta com mais energia e
vitalidade, consulte o seu médico de família. Dinheiro: Será fácil
para si resolver qualquer problema a este nível.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42
PEIXES: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa
Dor, Escuridão. Amor: Deve ser mais equilibrado no seu
comportamento para evitar conflitos familiares ou amorosos.
Saúde: Sentir-se-á mais nervoso, vigie o seu aparelho digestivo.
Dinheiro: Não gaste dinheiro em coisas supérfluas e desnecessárias.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
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de Sousa Mendes, foram a esta grande inauguração
desta linda mural ao canto de Marie-Anne e Boul.
Saint-Laurent. Herman Alves foi o grande idealista e
inovador neste ramo mediatico e apresentou este projeto em françês e português (porque não havia só portugueses presentes, mas sim várias pessoas francês).
E, ao mesmo tempo, deu um toque de multiculturalismo neste evento, tal como o Presidente da Assem-

bleia falou as duas línguas. Finalizou-se com o discurso do presidente do "Montreal Holocaust Museum",
que são grandes admiradores e colaboradores deste
lindo projeto.
Parabéns Herman Alves por esta nova iniciativa.
Para a próxima edição vamos finalizar a vinda do
presidente da Assembleia de Portugal com a visita no
Clube Portugal de Montreal.

Presidente da Assembleia
visitou a Missão Santa Cruz

4 1
3 6
1
4

9

O presidente da Assembleia, Augusto Santos
Silva visitou as instalações da Missão Santa
Cruz e instalaram a nova placa que comemorou a vinda dele a Santa Cruz.
Fotos de Manuel Neves.
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NÓS CONTRATAMOS
Dá gosto trabalhar na GDI é a empresa que mais portugueses e
lusos descendentes emprega no Quebeque!
Você está desempregado, precisa de um salário extra, é
estudante, GDI tem a oferta de trabalho que procura.
Empregados de limpeza para trabalhar em Montreal e arredores.

Trabalho tempo Inteiro e parcial;
De dia, tarde e noite, semana e fim-de-semana
Vencimento á hora: $19.18 - $19.47
0.45 cêntimos fundo de pensão REER

Candidatar-se da seguinte forma
Utilisando código de barras
com o seu telemovel
Para informações: recrutement@gdi.com

PUBLICIDADE

GUIA
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência

Importador

ALGARVE

721, rua Jarry Este
MONTREAL
Tel.: 514.273.9638

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

SÓ PARA RIR

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

IMPORTADORES
DE PRODUTOS
DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102

info@beiranova.ca

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

Renovações

Mercearias

GILBERTO

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES
LIGEIRAS
Cimento
cerâmica,
cozinha,
casas de banho,
canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281
Restaurante

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

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

Tel.: 514.987.7666
Agências funerárias
A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514-849-3808
Monumentos

115 Rua Rachel E,
Montréal
QC H2W 1C8

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

Notários

514 623-4705
David.pereira@igpwm.ca

514 419-5515
info@romados.co

Contabilista

61 anos
ao serviço
dos nossos
leitores,
clientes e
à comunidade

RECEITA DA SEMANA

BACALHAU À MODA DE VIANA

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Renovações

imobilíaria

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

INGREDIENTES:
900 g lombo de bacalhau demolhado; 8 c. de sopa azeite; 200g
cebola; 3 dente alho; 900 g batata para cozer; 2 c. de chá sal;
600 g brócolos; 12 unid. azeitona preta; 1 q.b. salsa fresca
MODO DE PREPARO:
1-Coloque os lombos de bacalhau num tacho e deite por cima
água a ferver. Deixe de molho uns momentos apenas, para ajudar a abrir lascas. Escorra imediatamente e enxugue num pano.
2-Aqueça uma colher de sopa de azeite num grelhador e coloque o bacalhau por cima. Deixe cozinhar durante cerca de 15 a
20 minutos. Este processo também pode ser feito nas brasas.
3-Enquanto o bacalhau assa, deite o restante azeite num tacho,
junte as cebolas e dois dentes de alho descascados e cortados
em fatias e deixe cozinhar tapado em lume brando para que a cebola não aloure e fique apenas “estalada”. 4-Coza
as batatas em água temperada com uma colher de chá de sal. Deixe cozer por cerca de 15 minutos ou até estarem
tenras. 5- Noutra panela, coza os brócolos em água a ferver temperada com o restante sal. 6- Quando o bacalhau
estiver assado, coloque na travessa ou num prato de barro regional e deite sobre ele a cebolada e o respetivo azeite. Em redor disponha as batatas cozidas, partidas em rodelas e os brócolos. 7- Coloque por cima as azeitonas e
polvilhe com salsa picada.

ANUNCIOS
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PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS
EMPREGOS

EMPREGOS
PRECISA-SE DE UMA SENHORA PARA FAZER
LIMPEZA DE UM CASA. 2 DIAS POR SEMANA
(SEGUNDA E QUINTA-FEIRA.
DEVE TER AS PROVAS DA VACCINAÇÃO COVID.

514-489-2803

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

Precisa-se de padeiro com experiência
para 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.

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

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
situada em Cartierville no Boul.
Gouin, Oeste. 1 vez por semana
idealmente às sextas-feiras
das 10h às 18h.
Muito Bom salário
Melanie: 514-878-2233
das 9h às 16h
Procura uma pessoa para ajudar com a
casa e o meu filho. 25h por semana.
Das 15h às 20h da segunda à sexta.
25$ hora.

514-913-4062

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

Precisa-se de um homem
que é habilidoso para
trabalhos de manutenção
de edifícios e reparações
ligeiras no dia-ao-dia com
experiência.
MUITO BOM SALÁRIO
514-377-4760
Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de
uma casa a tempo inteiro, 6 dias por semana.
514-258-6754

Precisa-se uma senhora para tomar conta
da minha mãe de 80 anos de idade situada
em Laval, durante as tardes da semana,
com experiência, se possível.

514-972-2517

LOLLY POP CHILDRENS WEAR CO.
Fabrica de roupa de senhora e crianca situada em
Cote de Liesse, procura pessoas para trabalho
general
Tambem senhora com experiencia em costura crianca e senhora (maquinas industrias)
Por favor contactar com Lucia por telefone
(514) 277-4700 ext:2117 ou por email:
lucy@masterkid.com

UMA ESCOLHA CERTA

TEL.: 514-299-1593

†

MARIA SANTOS
1945 - 2022

Faleceu em Montreal, no
dia 12 de junho de 2022,
com 77 anos de idade, a
Sra. Maria Santos, natural
da Murtosa, Aveiro, Portugal. Esposa do já falecido
Sr. Manuel Da Cunha. Deixa na dor os seus filhos
Daniel Da Cunha e Sergio
Cunha (Cristina Mayo),
suas netas Ariana, Emily,
Sara, Bianca, Lydia, os irmãos e irmãs, conhados/
as, assim como sobrinhos/
as e amigos/as.
Serviços funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. Saint-Laurent, Montreal
www.memoria.ca

Live-in Caregiver | Ajude a cuidar de um casal independente na sua casa. fazer um pouco de cozinha e
fazer companhia aos meus pais, experiência e referências obrigatórias.
Por favor, ligue para 514-979-9779

O velório terá lugar na terça-feira 21 de junho das 17h
as 22h. O funeral será celebrado na quarta-feira 22 de
junho 2022 às 13h na Igreja Santa Cruz situada no 60
rua Rachel O., e será sepultada no cemitério Notre-Dame-des Neiges (Nossa Senhora de Fátima). A família
vem por este meio agredecer a todas as pessoas que,
de qualquer forma, se lhe associam neste momento de
dor. Bem haja.

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de uma
casa situada em Ville St-Laurent, segundas, quartas e
sextas-feira com experiência e referências.
514-995-0610

†

ESTAMOS A PROCURA
DE EMPREGADOS

Empresa de limpeza está a procura de empregados para se juntar à nossa equipa!
Salário inicial $ 19,47/hora
Seguro de Grupo - RRSP - CNESST
Horário flexível
Se estas interessado pode
enviar o seu CV sandrag@saronet.com
ou por FAX 450 978-9664
PRECISA-SE DE HOMENS PARA
TRABALHAR NUMA FABRICA DE
ALUMÍNIO DENTRO E FORA.
PARA MAIS INFORMAÇÃO
CONTACTAR: 514-362-1300
A Missão Nossa Senhora
de Fátima de Laval, está á
procura de uma pessoa
para trabalho de secretária.
Deve ter um bom conhecimento
das plateformas Word e Excel,
boa atitude para com o publico em geral.
20 horas por semana de
Terça a sexta-feira,
horário um pouco flexivel.
Se interessado/da telefonar
para 514-616-9981.

FERNANDA TORRES COSTA
1930 - 2022

Faleceu em Montreal, no dia
17 de junho de 2022, com 92
anos de idade, a Sra. Fernanda Torres Costa , natural
dos Açores, Portugal. Esposa do já falecido Sr. Manuel
Costa e mãe da já falecida
Maria do Carmo Costa.
Deixa na dor os seus sobrinhos/as família e amigos.
Serviços funebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Mtl
www.memoria.ca
O funeral teve lugar terça-feira 21 de junho 2022 às 12h
na Igreja Santa Cruz situada no 60 rua Rachel O. A família vem por este meio agredecer a todas as pessoas
que, de qualquer forma, se lhe associam neste momento de dor. Bem haja.

SERVIÇO

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

ALUGA-SE

Aluga-se apartamento 3 1/2 na rua
colonial entre Rachel e Duluth.
Rés-de-chão.
Aquecimento electrico.
450-632-6041 ou 438-503-6041

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

ENCONTRO
Senhor viuvo de 77 está a procura de uma
senhora de 65 anos mais ou menos e que fale um
pouco de francês.
Está a procura de uma relação séria
para uma vida a dois.
FRANCISCO SOUSA: 450 669-4885

Eduino
Martins

Pedro
Alves

DESPORTO
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F1: Max Verstappen Vence no GP do Canadá
HÉLDER DIAS
AVP-F1

É

verdade como o tempo passa!
Dois anos sem Formula 1 em
Montreal, e... cá estamos nós
novamente neste maravilhoso Circuito Gilles Villeneuve na Ilha Notre-Dame relatando a nona prova
deste Campeonato do Mundo... e foi um fim de semana onde nada faltou, chuva, sol e uma temperatura extraordináriamente perfeita para a prática deste
magnífico desporto automóvel. Montreal, mais uma
vez, soube receber os milhares de amadores da F1,

sobre este assunto de porpoising, Hamilton diz: "se isto
continuar assim pensarei na minha reforma". Entretanto fomos a lodge da Aston Martin encontrar Nuno
Pinto, piloto portugues e treinador de Lance Stroll,
que gentilmente, não somente nos falou sobre vários
aspetos do piloto canadiano, como se prontificou a nos
fazer uma visita guiada as garagens da Aston Martin .
Incrível uma MARMOTA, passa a pista e quatro carros passaram e nem lhe tocaram... que sorte! Isto aqui
é o meu terreno que fazeis aqui? devia ter perguntado
a MARMOTA assustada! Todos os pneus estão destruidos dizia Charles Leclerc, Ferrari quando faltavam
apenas 1,55 seg para terminar esta primeira fase de
treinos.

oriundos dos quatro pontos do globo. Foi com imenso
prazer que verifiquei imensas bandeiras portuguesas e
foram também muitos os portugueses que nos vieram
saudar na quinta-feira dia das portas abertas. Cerca de
20 mil pessoas visitaram os "pits".
Sexta-feira, primeiro dia dos treinos livres.
Max Verstappen critica a proposta da FIA sobre o
porpoising e diz: "se você não sabe projetar um bom
carro então a culpa é sua de mais ninguém". Falando

Sábado 13h foi o início deste TL3 com uma pista muito fria e molhada, obrigando vários pilotos a fazerem
saídas de pista, mas Fernando Alonso, Vettel e Stroll
a serem verdadeiramente mais rapidos que o resto do
pelotão. Cerca de um minuto do final do treino Max
Verstappen sai da pista.
E a hora da verdade chegou as Classificatórias para
a melhor posição na linha de partida. Verstappen faz
o melhor tempo neste Q1 e ficaram por aqui Gasly,
Vettel, Lance Stroll, Latifi, e Tsunoda. Q2 que começou
bem para Alonso e mal para Sergio Perez o qual falhou
a travagem na curva 3 e ficou preso na nas barreiras
TecPro não conseguindo sair mais mas fazendo sim
sair a bandeira vermelha e a primeira neutralização
da corrida no entanto este Q2 estava cheio de surpresas e entre elas Charles Leclerc, Lando Norris, Valteri
Bottas, e Alex Albon. Q3 e a pista começa a secar um

pouco o que deu certas vantagens a alguns pilotos para
pelos menos preservarem os seus melhores tempos o
que na verdade foi o que aconteceu e Max Verstappen,
arranca mais uma Pole Postion, seguido de dois espanhois Fernando Alonso e Carlos Sainz Ferrari. Foi

Jacques Villeneuve o apresentador do troféu e o entrevistador. Recordo que Villeneuve festeja este ano o seu
25 aniversário de Campeão Mundial de Pilotos.
Domingo, com muito público pois espera-se bater
um recorde, 330 mil pessoas para os três dias, assistimos as 12h a parada dos pilotos e foi impressionante
a ovação que o publico lhes prestou. 14h as vermelhas
deram lugar as verdes e como um relâmpago Max
Verstappen ao comando da corrida, entretanto, a 5ª
volta Sainz passa Alonso. 12ª volta, muito cedo Verstappen e Hamilton vão as boxes e trocam de pneus, será
que a estratégia funcionará? 20ª volta Sergio Perez e
Mick Schumacher estacionam na mesma curva, parece que se quebrou algo no Hass de Schumacher (caixa
de velocidades). 30ª volta e Charles Leclerc com o seu
Ferrari em sexto lugar atrás de Alonso, mas uma má
paragem para mudar de pneus 5,3 seg fez com que voltasse a pista em 12º lugar. 44ª volta e está sob os comamdos de Carlos Sainz enquanto Hamilton passa Verstappen e é segundo na corrida. 50ª volta Yuki Tsunoda
bate forte nas barreiras. Entrada do carro de segurança. 5 voltas para o final da corrida e Sainz pressiona
Max apenas 0,835 seg., mas Max Versttappen não larga
a ponta e vence este GP DO CANADÁ fazendo pódio
com Carlos Sainz e Lewis Hamilton. "Foi uma corrida
bastante dura e a luta com Carlos foi genial", comentou
Max. "Tentei tudo por tudo para passar Max, mas impossível, dei tudo quanto tinha para dar", disse Sainz.
Quanto a Hamilton agradeceu a equipa pelo bom trabalho feito e ao publico de Montreal. Próximo encontro a 3 de Julho no Grande Prémio da Inglaterra .
RESULTADOS FINAIS
1-Max Verstappen -Red Bull
2-Carlos Sainz -Ferrari
3-Lewis Hamilton -Mercedes
4-George Russell-Mercedes
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Miguel Valença é o novo
treinador da Académica

M

iguel Valença é o treinador escolhido
para orientar a Académica na Liga 3.
O anúncio foi feita esta terça-feira pelo
clube de Coimbra: «Natural da cidade dos estudantes, no seu percurso enquanto jogador passou pelos
escalões de formação da
Académica, e atualmente é
o novo treinador da equipa
principal da Briosa na época 2022/23.»
Na época passada, Miguel
Valença orientou o Real de
Massamá, já depois de ter
estado no Anadia e no Oliveira do Hospital.

Sá Pinto é o novo
treinador do Esteghlal

R

icardo Sá Pinto é o novo treinador do Esteghlal.
O clube iraniano anunciou a contratação nesta terça-feira do técnico, que recentemente deixou o
comando técnico do Moreirense, despromovido à II
Liga. Também Sá Pinto já comentou o seu novo desafio na formação de Teerão. «Estou muito orgulhoso
por juntar-e ao maior
clube no Irão e a um
dos maiores do mundo. Sei que os 40 milhões de adeptos do
Esteghlal são apaixonados, tal como eu.
Mal posso esperar
por jogar no Estádio
Azadi», escreveu o
técnico português de
49 anos.
Ao longo da sua carreira como técnico, o
antigo internacional
português já orientou Sporting, Sp. Braga, Belenenses, além de, entre outros, Standard de Liège, Estrela
Vermelha, Vasco da Gama e Gaziantep, a última experiência antes do regresso a Portugal para comandar o
Moreirense.

CAMPEONATO

BRASILEIRO

2022
1-Palmeiras
2-Corinthians
3-Athletico Paranaense
4-Atlético Mineiro
5-Internacional
6-Fluminense
7-Botafogo
8-Santos
9-São Paulo
10-Red Bull Bragantino
11-Avaí
12-Atlético Goianiense
13-Ceará
14-Flamengo
15-Coritiba
16-América Mineiro
17-Goiás
18-Cuiabá
19-Fortaleza
20-Juventude

P
28
25
21
21
21
18
18
18
18
18
17
16
16
15
15
15
14
13
10
10

J
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
8
7
6
5
5
5
5
4
4
4
5
4
3
4
4
4
3
3
2
2

E
4
4
3
6
6
3
3
6
6
6
2
4
7
3
3
3
5
4
4
4

D GM
1 25
2 17
4 13
2 19
2 18
5 15
5 16
3 18
3 18
3 18
6 15
5 15
3 13
6 13
6 16
6 11
5 13
6 9
7 10
7 12

GS
8
10
13
14
14
14
18
13
15
15
19
18
13
15
19
14
17
15
16
24

DESPORTO

Benfica: presidente do Besiktas
revela interesse em Seferovic

O

Besiktas está interessado em recrutar Haris
Seferovic ao Benfica. Isso mesmo revelou o
presidente do clube turco esta terça-feira.
Além do avançado dos encarnados, também Marko
Arnautovic, internacional austríaco do Bolonha, está
na agenda do emblema de Istambul.
«Haris Seferovic e Marko Arnautovic são dois dos
avançados que estão na nossa agenda. Estamos em
negociações pelos dois jogadores», disse Ahmet Nur
Çebi, citado pelo NTVSpor.
Apesar da declaração do dirigente turco, sabe o Maisfutebol que ao clube da Luz ainda não chegou um contacto direto do Besiktas. Ainda assim, o Benfica está
disposto a abrir mão do internacional suíço, mediante
uma oferta financeira que satisfaça as pretensões dos
encarnados.

Seferovic, refira-se, tem contrato com o Benfica por
mais dois anos. Na época passada, o suíço marcou cinco golos em 15 jogos de águia ao peito.

PUBLICIDADE
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Saudades
de

Sardinha?

HIGTH LEVEL*

visite www.nigel.pt

OPTION

SINCE

1958

SardinhaPortuguesa
DISPONÍVEL

NO

CANADÁ

info@terranostrafoods.com
info@terranostrafoods.com
| Tel.: 514-431-6398

