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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAL DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

E cá estou mais a conversada de 
volta aos Açores para umas 
semanas de descanso, não 

que eu estava a precisar porque des-
de 17 Dezembro que estou reforma-

do, mas sim para conversada que tem que trabalhar 
ainda uns anos, o que faz ser nova. 

Desta vez estamos fazendo um cruzeiro mas em vez 
de se de barco e de avião e escolhemos quatro dias em 
São Miguel, quatro na Terceira, na pitoresca freguesia 
dos Biscoitos , de onde estou a escrever estas coisinhas 
e amanha rumo ao rectângulo português onde vamos 
terminar este cruzeiro aéreo na sempre maravilhosa 
Lisboa onde vou lá ficar outros quatro dias. 

Na parada das São Joaninas vim encontrar o sempre 
bem disposto e redactor deste jornal, o Antero Branco, 
que como vocês sabem e um orgulhoso cidadão desta 

linda Terceira,mais precisamente da pitoresca fregue-
sia da Agualva. 

O Mundo e pequeno e os Açores são grandes na alma 
mas pequeninos em espaço. Não tenho palavras para 
descrever o ambiente destas festas, mas agente não vê 
as horas passar. 

São poderiz de Tasquinhas com morcelas, linguiças, 
favas e outros petiscos caseiros, que como todos sabem 
aqueles temperos são mais deliciosos nas nosso sem-
pre saudoso Portugal e ilhas adjacentes como dizia o 

Salazar. 
Queria também ser um 

pouquinho bairrista mas 
uma das marchas da parada 
que gostei de ver foi a Mar-
cha dos Coriscos. “Se num 
instante se nasce e num ins-
tante se morre, um instante 
e o bastante e o para a vida 
inteira”, Cecilia Meireles.

A Lei define o mandato como 
o contrato pelo qual uma 
das partes se obriga a prati-

car um ou mais actos jurídicos por conta da outra, 
o que presssupõe um acordo entre quem confere o 
mandato (o mandante) e quem o recebe e aceita (o 
mandatário).

O mandato presume-se gratuito, excepto se tiver por 
objecto actos que o mandatário pratique por profissão; 
neste caso, presume-se oneroso.

O mandato pode ser geral, mas neste caso só com-
preende os actos de administração ordinária, enquan-
to que o mandato especial abrange, além dos actos nele 
referidos, todos os demais necessários à sua execução.

Para a prática de determinados actos no exercício do 
mandato, poderá ser necessário e normalmente é, con-
ferir procuração a favor do mandatário conferindo-lhe 
os poderes necessários. Porém, o contrato de mandato 
não se constitui com a mera outorga da Procuração, 

Contas com Jorge
sendo necessário `que o Procurador aceite praticar os 
actos jurídicos de administração, disposição ou outros 
de que seja incumbido por conta do mandante.

O mandatário ou procurador tem obrigações, no-
meadamente é obrigado, a praticar os actos compreen-
didos no mandato, segundo as instruções do mandan-
te; a prestar as informações; a prestar contas, findo o 
mandato e a entregar ao mandante o que recebeu em 
execução do mandato ou no exercício deste. 

No âmbito da execução desse mandato se vender 
bens, arrendar, receber valores monetários, deverá 
prestar contas da sua administração e dos dinheiros 
por ele recebidos no exercício do seu mandato.

Caso não preste quaisquer contas, nem entregue 
aquilo que recebeu após dedução das despesas, po-
derá o mandante lançar mão de uma ação especial de 
prestação de contas da sua administração, onde serão 
apuradas e aprovadas as receitas obtidas e as despesas 
realizadas nessa administração, a fim de o mandante 
reaver do procurador o saldo que, eventualmente, ve-
nha a apurar-se na sentença.

Coisas do Corisco

TRIO DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Um comentário sobre a democracia

Se cada individuo analisar a sua 
vida não irá encontrar nin-
guém com quem tenha estado 

sempre 100% de acordo todo o tem-
po. 

Quer seja familiar, companheira ou companheiro, es-
posa ou esposo, filho ou filha, irmão ou irmã, amigo 
mais ou menos chegado, colega de trabalho, ídolo ou 
qualquer outra pessoa que possamos imaginar, nunca 
há uma similitude de opiniões tal que possamos dizer 
que estamos SEMPRE de acordo com essa pessoa. 

A divergência de opiniões é um fator primordial na 
descoberta de outros valores que por ventura nos es-
capam na análise da realidade, quer esta seja um pro-
blema pessoal, profissional, social, político, etc. Assim 
está provado, sendo utilizado desde há muito tempo, 
o método de assembleia em que apresentando os di-
versos pontos de vista se possa criar um consenso que 
permita a todos o seu compromisso e o seu empenho 
em cumpri-lo. 

Para isto é preciso maturidade, bom senso, clareza de 
pensamento e um determinado grau de empatia pelo 
próximo pois devemos perceber que não podemos 

sempre sair como vencedores totalitários das situações 
sobre pena de criarmos um desequilíbrio que cedo ou 
tarde nos afetará, pois quer queiramos ou não, vive-
mos em sociedade e qualquer desequilíbrio desta nos 
afetará, se não no imediato, certamente no futuro.

Por esta razão é que a democracia é uma forma de 
governo superior: o consenso que é criado comprome-
te os seus intervenientes de livre vontade em direção a 
um objetivo comum, e desta forma têm mais força do 
que a soma das partes. 

Nos autocratismos ou outras formas de autoritarismo 
impera a vontade de um sobre os restantes de forma 
violenta, sobre forma de medo de represálias. 

O espírito humano tem necessidade de liberdade 
para se desenvolver da mesma forma que tem neces-
sidade de respirar para sustentar a sua forma orgânica. 

Caso essa liberdade seja restrita para além de um 
ponto não consensual, o individuo se sentirá sufoca-
do até eventualmente chegar ao ponto de não retorno 
onde ele se revoltará contra aquilo que o sufoca: o au-
toritário! 

Por isso o autoritarismo é uma forma instável de go-
verno, pois cedo ou tarde cederá à revolta daqueles que 
já nada têm a perder enquanto o autoritário tem tudo 
a perder.  A democracia, vista por alguns homens for-
tes da atual política como estando em decadência, é e 
será sempre uma forma superior de governo pois tem 

a capacidade de agregar a livre vontade de muitos in-
divíduos. A democracia apenas exige uma certa matu-
ridade de espírito que muitos povos, infelizmente, não 
têm vindo a desenvolver, muito menos a consolidar. 

Assim os interesses egoístas se sobrepõem ao poten-
cial fabuloso da democracia, criando imenso desgaste 
pelas lutas internas que se criam quando grupos de 
interesse que esquecem que não vivem isolados e que 
tudo se reflete sobre todos. A guerra da Ucrânia é o 
exemplo mais gritante, onde a bárbara invasão que so-
fre devido à tresloucada ambição política de Putin e 
seus acólitos engendra de imediato o aproveitamento 
de outras nações, tentando obter matérias-primas de 
forma mais barata fora dos processos de mercado in-
ternacional instituídos, criando desvios graves e acima 
de tudo desvios de comportamentos moral e ético gra-
ves no relacionamento das nações. 

Verifico com apreensão a escolha de eleitores, que 
cansados de não compreenderem a realidade, afir-
mam opções preocupantes que no passado não muito 
longínquo criaram verdadeiras tragédias e vergonhas 
para a Humanidade. 

A democracia permite-nos a transferência das nos-
sas opções para o conjunto, mas esta dádiva deve ser 
acompanhada de responsabilidade individual: respeito 
pelo próximo, equilíbrio, ponderação, e acima de tudo, 
de consciência que há outros em redor de nós.

São João no Oriental
SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

São João é e será sempre um dos 
mais lindos eventos da comuni-
dade com as marchas. Este ano 

organizou-se uma festa no Clube Oriental, mas, sem 
marcha.

Mas não se preocupem, a marcha estará de volta para 
o próximo ano e esperamos que a temperatura estará 
connosco.

Este ano, com a temperatura que estava um pouqui-
nho frio foi organizado no interior do Clube. A canto-
ra, Daniela Fiorentino encantou todos, e o DJ estava 
a altura do seu grande talento. A convidada de honra 
era a "Mairesse d'arrondissement" Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce Gracia Kasoki Katahwa. Uma 
coisa é certa é que este evento iniciou a reabertura da 
associação e ao mesmo tempo, foi anunciado que em 

setembro eles vão recomeçar a grandes festas do Clu-
be, com o Baile em branco, o aniversário, a passagem 
de ano, etc. Quero dar os parabéns ao Clube Oriental 
que fizeram um ótimo trabalho, e sem o Clube Orien-
tal a festejar a São João, não é São João. Já lá vão 18 
anos de seguida e nunca falhei a festa de São João no 
Oriental e nunca faltarei, parabéns e até setembro para 
a primeira festa.
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É Oficial, Anabela Monteiro é candidata nas
eleições para o partido Liberal do Quebec

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

De dia, tarde e noite, semana e fim-de-semana

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.

 

Utilisando código de barras

com o seu telemovel

Candidatar-se da seguinte forma

Trabalho tempo Inteiro e parcial;

Vencimento á hora:  $19.18  -  $19.47 

0.45 cêntimos fundo de pensão REER

Empregados de limpeza para trabalhar em Montreal e arredores.

Para informações: recrutement@gdi.com

Foi na presença de cerca de 150 
amigos e activistas reunidos no 
restaurante Gualderi situado 

no concelho que Anabela Monteiro será candida-
ta. Ele teve a sua investitura política na semana 
passada como candidata Liberal para Vimont.

“Estou muito feliz por me juntar à grande família 
Liberal como candidata para as próximas eleições”, 
disse ela num comunicado à imprensa nos dias se-
guintes à reunião. Isto será uma grande mudança 
e ao mesmo tempo uma continuidade. A grande 
mudança é que vou falar em meu nome. Continui-
dade significa servir os cidadãos de Vimont.”

Há 10 anos, Anabela Monteiro dirige o gabinete 

eleitoral e atuou como assessor político do atual 
deputado de Vimont, Jean Rousselle.

“A sua dedicação aos cidadãos de Vimont mons-
tra o determinação na sua comunidade e quer aju-

dar as famílias nesta linda zona, nomeadamente 
reduzindo os impostos para a classe média”, subli-
nhou Dominique Anglade, chefe do partido.

Mãe de 2 filhos de 9 e 11 anos, Anabela Monteiro 

tem 20 anos de experiência no domínio público no 
Quebec. Antes de se juntar ao deputado de Vimont 
em 2012, ela trabalhou para o "Ministère des Rela-
tions avec les citoyens et de l’Immigration" de 2003 

à 2005, e depois para o "Mi-
nistère de l’Immigration et 
des Communautés culture-
lles" de 2005 à 2012.

Este evento foi bastante 
interessante e emocional 
para todos nós. Agora só 
falta ela ganhar e, ao mes-
mo tempo, vai dar uma 
mais valia a nossa comuni-
dade.
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JOÃO ARRUDA
colaborador e fotógrafo
A Voz de Portugal

Visita do Presidente da Assembleia
no Clube Portugal de Montreal

Uma visita de 
um dia e que 
o jornal rela-

ta a sua passagem em 
três jornais. É assim 

que apresentamos um pouco os even-
tos importantes da nossa comunidade 
em Montreal.

Para finalizar a vinda do presidente 
da Assembleia, Augusto Santos Silva, o 
Clube Portugal de Montreal organizou 
um jantar de cinco estrela. Já fui muitas 
vezes no Clube, mas desta vez foi real-

mente memorável.
Uma sala cheia de boa gentes e grandes 

personalidades da nossa comunidade 
estavam presentes nesta festa em honra 
do presidente da Assembleia, Augusto 
Santos Silva. Parabéns a direção do Clu-
be, e até a próxima...
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São João a maneira do Grupo folclórico
& etnográfico Português de Montreal

SYLVIO MARTINS
red@avozdeportugal.com

Desde 2019 não houve festa de 
São João na nossa comunida-
de. É um tempo morto que 

nunca voltará e, hoje em dia, todos querem fazer 
festas com um pé atrás.

É verdade que o tempo passa e podemos esquecer 
um pouco o passado. E, é isso que eu fiz.

Fui a festa de São João, deste lindo Grupo Folcló-
rico & Etnográfico Português de Montreal no dia 
23 de Junho, o 24 de Junho está sempre reservado 
a Santa Cruz e a Laval "normalmente". Este ano a 
temperatura nunca está com a gente. E desta vez, foi 

o mesmo, os organizadores fizeram a festa no subso-
lo da igreja St-Enfant Jésus. A sala foi bem dividida, 
uma parte Bazar, que eu adoro sempre comprar es-

implicarem-se.
A noite chegou, e o início da marcha começou.
Sem a marcha, é difícil sentir a São João e o grupo 

se organizou e fez isso a 300 Km/h e descolou nesta 
festa.

Acho que esta marcha foi uma das mais lindas, será 
que foi por causa dos 3 anos a espera?

Não sei,...
Mas, sim, foi linda e memorável.
Quero dar os parabéns a este grupo porque fizeram 

o impossível,... Possível.
E acho que é bom de voltar a uma normalidade.
E, acho que é tempo de reformar a nossa comuni-

dade numa comunidade e não se dividir.
"Perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós per-

doamos a quem nos tem ofendido; e não nos deixes 
cair em tentação, mas livra-nos do mal".

Esta oração do pai-nosso é bastante significativo e 
todos devia voltar ao passado que pensar ao futuro 
da nossa comunidade e não a vingar-se um aos ou-
tros.

Parabéns ao grupo e até à próxima.

tas lindas rifas, e do outro lado foi a secção das co-
midas, podias encomendar sobremesas, sardinhas, 
bifanas, etc.

E, depois tinha o bar que foi bem activo nesta lin-
da noite. Para a Animação foi com Eddy Sousa, DJ 
XMen e Tony Mickael que fizeram um lindíssimo 
trabalho e encanto todos.

É interessante de notar que,... nesta festa havia 
muitos jovens, a ajudar e a fazer a festa, é bom de 
ver que os jovens estão implicados directamente, e, 
indirectamente porque sem os jovens, a próxima ge-
ração da nossa comunidade vai desaparecer e isto 
nunca é bom, devemos sempre motivar os jovens a 
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CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Mostre à pessoa amada o quanto 
lhe quer bem. Saúde: Pratique mais exercício físico, faça 
caminhadas. Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer 

atitude. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

TOURO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Deve prestar mais atenção às 
pessoas que o rodeiam, podem não ser exatamente aquilo 
que aparentam. Saúde: Faça uma dieta que tenha em vista 

os níveis de colesterol. Dinheiro: Aproveite este momento de energias 
positivas neste setor. Números da Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30

GÉMEOS: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa 
Felicidade. Amor: Tenha cuidado com pessoas cujas intenções 
não são claras. Saúde: Vigie os seus níveis de colesterol para não 
ter que enfrentar problemas, alimente-se bem. Dinheiro: Como a 

sua vida financeira se encontra favorável pode estar mais descansado. 
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

CARANGUEJO: Carta Dominante: Rei de Copas, que 
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Abstraia-se 
de comentários feitos por pessoas invejosas. Saúde: Repouse 
o necessário para o seu corpo não se ressentir. Dinheiro: 

Tenha atenção ao seu orçamento. 
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

LEÃO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Ponha de parte o orgulho para não magoar quem ama. 
Saúde: Possíveis problemas de má circulação sanguínea, 
ande a pé para melhorar. Dinheiro: Poupe no que puder, pode 

precisar de dinheiro extra para fazer face a despesas. 
Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: Use a imaginação para dar um novo ânimo 
à sua relação. Saúde: Faça uma análise interior para que se 

sinta bem consigo mesmo. Dinheiro: Faça uma melhor gestão dos seus 
rendimentos para conseguir pagar todas as suas despesas. 
Números da Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42

BALANÇA: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Invista em força no seu 
relacionamento. Saúde: Pense em si e na sua saúde para que 
tudo corra bem. Dinheiro: Tome atitudes mais responsáveis 

para evitar problemas a nível financeiro. 
Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: O seu poder de sedução está 
em alta, aproveite este momento. Saúde: Possíveis problemas 
respiratórios, consulte o seu médico. Dinheiro: Atenção a 

mudanças no seu local de trabalho, podem envolvê-lo a si. Números 
da Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48

SAGITÁRIO: Carta Dominante: A Papisa, que significa 
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: O seu relacionamento 
estará envolvido num clima de união. Saúde: Cuide da sua 
alimentação e da sua imagem. Dinheiro: Seja mais prudente na 

forma como gere as suas economias. 
Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa 
Perda de Oportunidades. Amor: A sua alegria e vontade de 
viver contagiarão todos à sua volta. Saúde: Beba mais água 
para que os seus rins funcionem na perfeição. Dinheiro: 

Poderá surgir uma melhoria a nível profissional. 
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29

AQUÁRIO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa 
Fracasso. Amor: Embora esteja mais propenso a discussões 
familiares tudo se resolverá a bem. Saúde: Proteja-se de 
correntes de ar. Dinheiro: Para que os seus negócios corram 

sobre rodas deve ser prudente na forma como os gere.
Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49

PEIXES: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: Momento propício ao romance. 
Deixe o orgulho de parte e abra o seu coração. Saúde: Faça 
uma dieta. Dinheiro: Os seus rendimentos permitem-lhe gastar 

um pouco mais. Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33
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ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

Ribeira Grande cidade

Há 41 anos, a Ribeira Grande 
foi elevada à categoria de 
cidade, integrando as fre-

guesias da Ribeira Seca, Santa Bárbara, Conceição, 
Matriz e Ribeirinha, num Concelho que tem 14 fre-
guesias, desde a Lomba de S. Pedro a nascente, até 
às Calhetas a poente, considerado o terceiro mais 
populoso do arquipélago dos Açores, cujas belezas 
naturais constituem dos mais importantes cartazes 
turísticos da Região. 

Olhando para trás, podemos apercebermo-nos do 
grande salto qualitativo que a cidade e o Concelho 
conheceram nestes 41 anos, num progresso e desen-
volvimento sem paralelo na sua história, desde o seu 
povoamento.

O caminho desde então percorrido mostra bem a 
tenacidade dos munícipes e dos seus dirigentes, num 
esforço de desenvolvimento assinalável que convém 
continuar a prosseguir, em ordem a que o progresso 
atingido seja um decisivo impulso para acompanhar o 
desenvolvimento económico, social e cultural que te-
mos visto em várias parcelas dos nossos Açores.

Temos assistido e bem a uma grande valorização da 
atividade turística, como janela de oportunidades para 
a criação de novos postos de trabalho e contributo de-
cisivo para o fortalecimento da economia do Conce-
lho, espraiando-se de uma ponta à outra do Município 
a um enorme investimento no sector turístico.

Como plataforma logística central na ilha de São Mi-
guel, urge continuar a reforçar o apoio à dinamização 
da atividade económica e do reordenamento indus-
trial, através da potenciação e modernização das zonas 
industriais e a própria geotermia, porquanto a Ribeira 
Grande é o nó do eixo principal da ilha e como tal deve 
saber apostar na sua localização geográfica privilegia-
da. 

Por outro lado, importa criar estímulos à diversifica-
ção e dinamização das atividades ligadas à economia de 

mar, em particular a frente marítima que poderá fun-
cionar como alavanca para o crescimento do concelho, 
graças às importantes potencialidades que advêm das 
atividades marítimo-turísticas que despertam já na 
sua frente marítima. O epíteto escolhido pela Ribeira 
Grande como Capital do Surf deve ser aproveitado até 
à exaustão, proporcionando uma projeção inigualável 
para mostrar o que de melhor a Ribeira Grande tem 
para oferecer e captar novos públicos para o conce-
lho, para além de reforçar a sustentabilidade, na qual 
a preservação da natureza e o respeito pelo mar devem 
estar presentes, com todas as mais-valias que lhe estão 
associadas. Outra das áreas fundamentais para o de-
senvolvimento do Concelho é a agricultura, atividade 
com alguma expressão, sobretudo na sua zona poente, 
designadamente na cultura intensiva de horto-frutí-
colas com investimentos que valorizam muito a ino-
vação e diversificação nesta área e que se apresentam 
como potencial para continuar a ser desenvolvida pela 
vertente da exploração de atividades da agroindústria 
e agroalimentar. Há muitas razões que fazem do Con-
celho, um dos mais atrativos dos Açores, como são 
exemplo as paradisíacas Lagoas do Fogo e de S. Brás 
e as manifestações vulcânicas das Caldeiras da Ribeira 
Grande e da Caldeira Velha, monumento paisagístico 
de grande interesse científico e turístico, onde se pode 
usufruir da famosa cascata de água quente férrea com 
piscina. Destacam-se ainda os miradouros do Palheiro 
(cidade), Santa Iria, dos Frades (Fenais da Ajuda), do 
Tio Domingos (Lomba da Maia) e adro Nossa Senhora 
do Rosário (Rabo de Peixe) e os seus numerosos tri-
lhos, muito apreciados pelos naturais e visitantes. O 
areal de Santa Bárbara, a maior praia da ilha, é um dos 
locais mais procurados no roteiro da prática do surf e 
o dos Moinhos, no Porto Formoso, bem como o com-
plexo balnear das Poças, são espaços referência, muito 
apreciado pelos forasteiros no período do verão. 

Por outra parte, a cultura assume no concelho mani-
festações diversificadas, que são a marca da tradição 
peculiar que identifica a maneira de ser e de estar dos 
ribeiragrandenses. Festas ancestrais, como o cantar 
às estrelas, as festas do Divino Espírito Santo, as ca-
valhadas de S. Pedro da Ribeira Seca e o dos balhos 
dos Pescadores, de Rabo de Peixe, constituem mani-
festações etnográficas de grande interesse, num misto 
de religiosidade e folclore, que atraem numerosos fo-
rasteiros, atraídos pelo colorido destas reminiscências 
medievais. Se a riqueza do mar oferece peixe e maris-
co frescos que se podem degustar sob as mais varia-
das formas, como grelhado, frito, em caldeiradas ou 
em sopas, as pastagens conferem aos pratos de carne 
uma qualidade e sabor genuínos. De destacar o cozido 
confecionado, nas fumarolas das Caldeira da Ribeira 
Grande, a carne guisada, o bife à micaelense, a dobra-
da com feijão e a fava-rica com chouriço.

Celebrar 41 nos de elevação a cidade é sinónimo de 
homenagem a todos quantos fazem da Ribeira Grande 
uma reconhecida novel cidade, caraterizada pelo rebu-
liço da sua intensa atividade e habitada por um povo 
que ama a sua terra com paixão e denodo. 
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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

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8

514 419-5515
info@romados.co

RECEITA DA SEMANA

POLVO GUISADO COM ARROZ
INGREDIENTES:
200 g cebola
1 folha louro
3 kg polvo
3 c. de sopa azeite Pingo Doce
1 dente alho picado
240 g tomate de rama maduro
1 copo vinho branco
300 g arroz carolino
1 c. de sopa sal
½ ramo salsa fresca

FONDATEURS: Elísio de Oliveira  |  José Simões Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins ADMINISTRATRICE: Marie Moreira 
DIRECTEURS: Jorge Matos, Francisca Reis 
RÉDACTEURS: Mário Carvalho, Antero Branco
ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho
JOURNALISTES, CHRONIQUEURS ET PHOTOGRAPHE:
António Pedro Costa | Hélder Dias | Jorge Correia | Hélio 
Bernardo Lopes | Humberto Cabral | Humberto Pinho da Silva 
| João Arruda | José de Sousa | Manuel Neves | Maria Helena 
Martins | Mario Eugenio Saturno | Maria da Conceição Brasil 
| Pe. José Maria Cardoso | Roberto Abarota | Telmo Barbosa | 
Tony Saragoça.

4231-B, Boul. St-Laurent, Montréal, 
Québec, H2W 1Z4
Tél.: 514 284.1813
Cél.: 514 299.1593
Web: www.avoz.ca

E-Mail: admin@avoz.ca
ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

MODO DE PREPARO: 
1- Coloque num tacho com água uma cebola, descascada e cortada em quartos, 
e a folha de louro. Deixe ferver e quando estiver a borbulhar introduza o polvo 
por 30 segundos, retire e volte a colocar mais 30 segundos e novamente 30 se-
gundos. 
2-Em seguida, deixe o polvo cozinhar em lume brando por cerca de 30 minutos. 
3-Enquanto isso, noutro tacho com o azeite, refogue uma cebola e o dente de 
alho descascados e picados. Deixe cozinhar em lume brando por cerca de 5 
minutos. 4-Adicione o tomate cortado aos cubos e deixe cozinhar por mais 12 
minutos. Refresque com vinho branco.
5-Junte o arroz, envolva bem e adicione o caldo do polvo. Tempere com o sal.
6-Deixe cozinhar em lume médio por cerca de 12 minutos e adicione o polvo, 
continue a cozinhar até estar a seu gosto e sempre que necessário acrescente 
mais caldo ou água. 7-Polvilhe com salsa picada e envolva.
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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

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

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

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

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

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

EMPREGOS

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

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 HOMENS PARA
TRABALHAR NUMA FABRICA DE

ALUMÍNIO DENTRO E FORA.
  PARA MAIS INFORMAÇÃO 
CONTACTAR: 514-362-1300

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

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: 450 669-4885

ENCONTRO

†

†

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

ALUGA-SEPrecisa-se de uma senhora com 
experiência para fazer limpeza de uma 

casa em Boisbriand.
4 dias por semana e horas flexíveis.

Deve falar um pouco 
de francês ou inglês.

450-435-0817

JOAQUIM CORREIA
DE OLIVEIRA SILVA

1929-2022

Faleceu em Montréal, no dia 
25 de junho de 2022, com 92 
anos de idade, senhor Joa-
quim Correia de Oliveira Silva 
esposo da já falecida Maria de 
Almeida, natural de Grijó, Vila 
Nova de Gaia, Portugal. Dei-
xa na dor seus filhos Joaquim 
(Maria Augusta Fernandes) e 
Manuel, seu neto Kevin, seus 
irmão/ãs Mario, Isabel e Her-
minia, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E.
Montréal, QC
www.memoria.ca, 514-277-7778

O Velorio terá lugar quinta-feira 30 de junho de 2022 
das 17h às 21h, e sexta-feira das 8h00 às 9h30. O fu-
neral terá lugar sexta-feira 1 de julho de 2022 às 10h 
na igreja Santa Cruz. Sera sepultado no cemitério de 
Guetim, Portugal. Renovam com profunda saudade a  
missa do 7º dia que será celebrada sábado, dia 2 de 
julho de 2022 às 18h30. A familia vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

ANIBAL JOAQUIM MONTEIRO
1931-2022

Faleceu em Montreal, no dia 
27 de junho de 2022, com 
90 anos de idade, o senhor 
Anibal Joaquim Monteiro 
natural de Boticas, Distrito 
Vila Real, Portugal. Esposo 
da já falecida Maria Augusta 
Teixeira Enes Monteiro.
Deixa na dor seu filho Wal-
ter Monteiro, seu irmão/ãs 
Jaime, José, Artur, Júlia, 
Josefina e Fátima e seus 
respetivos cônjugues. Seu 
afilhado Anibal Joaquim 
Enes, Sobrinhos/as, e espe-
cialmente o sobrinho Celso 
Enes, cunhado João Car-
los Enes e sobrinhos/as, 
cunhada Bárbara Enes, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231-B, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778

O Velorio terá lugar sábado 2 de julho de 2022 das 16h 
às 21h, haverá uma liturgia da palavra às 20h no com-
plexo funerário. Será transladado para Boticas, Portu-
gal
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Haja.

M E M O R A N D U M
4º aniversário de saudades

MARIA GLÓRIA GOMES RITO
1948-2018

Já lá vão 4 anos que partiste e é um aniversário 
muito triste para mim. Desde esse terrível dia o 
meu coração falta um pedaço enorme que ela 
levou junto.
Todos os dias sinto saudade e recordo a minha 
mãe maravilhosa que ela foi. Em tudo que faço 
e sou ela existe, pois foi ela que me ensinou 
tudo o que eu sei. A perda de uma mãe jamais 
é superada, mas quando se perde uma mãe 
tão especial como a minha dói ainda mais pela 
sua ausência.
Espero que esteja descansando em paz no rei-
no de Deus, minha mãe, e que lá do Céu esteja 
olhando por todos nós que a amamos.

RESTAURANTE MILE-END
Precisa de empregados de mesa com 

ou sem experiência, e precisamos tam-
bém de um grelhador com experiência. 

514-277-7676
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Caçar cachalotes,
uma estória na história

Escreveu Herman Melville, em 
1851, uma estória dentro da 
história. Romanceada, a perse-

guição do Capitão Ahab ao cachalote 
albino Moby Dick impressionou o pú-
blico da altura pelo seu final dramático 
e glorioso para a besta marinha. Entre a 
ficção, muito sobre a caça 
de cetáceos se pode apren-
der neste romance, já que 
Melville havia embarcado 
em navios baleeiros e sido, 
ele próprio, arpoador. Du-
rante todo o século XIX, 
estes navios, de várias na-
cionalidades, faziam lon-
gas viagens transoceânicas 
capturando os grandes 
cetáceos e processando-os a bordo até 
voltarem ao porto de origem.

O final do século XIX representa um 
marco assinalável na indústria baleeira 
mundial, com uma evolução de técnica 
que iria modificar, abrupta e irreversi-
velmente, não só a atividade como as 
populações naturais das principais espé-
cies capturadas. A mudança da técnica 
americana para a baleação norueguesa, 
com a introdução dos baleeiros a vapor 
e a invenção do arpão explosivo, aliada 
às primeiras fábricas de processamento 
de baleias na costa, foram a base para o 
início de uma nova era da baleação no 
início do século XX. Um estudo recen-
te de investigadores do Departamento 
Nacional de Pescas Marinhas dos E.U.A. 
tentou definir os números de animais 
capturados durante o século XX e a ta-
refa demonstrou-se tão difícil como as 
estimativas avassaladoras. Para o caso 
do cachalote, estima-se que 300.000 ani-
mais tenham sido mortos entre 1712 e 
1899 pelas mesmas técnicas usadas no 

romance Moby Dick – de grandes navios 
baleeiros partiam botes que perseguiam 
e arpoavam os animais – e que o mesmo 
número foi atingido entre 1900 e 1962, 
e novamente entre 1962 e 1972, o auge 
da era moderna da caça à baleia. Os ca-
chalotes eram utilizados principalmente 
pelo óleo produzido pelo espermacete – 
órgão interno responsável pela produção 
de um líquido que, por variações na sua 

densidade, permite à espé-
cie realizar mergulhos de 
grande profundidade – e 
com o qual se iluminavam 
as ruas das principais cida-
des no mundo ocidental.

Atualmente a caça ao ca-
chalote é proibida em todo 
o mundo pela Comissão 
Baleeira Internacional 
(IWC) mas a espécie tem o 

estatuto de conservação Vulnerável pela 
União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN) porque as suas po-
pulações estão ainda a recuperar destes 
séculos de intensa captura. Este animal, 
um torpedo dos mares, de forma estra-
nha e hábitos cosmopolitas, é hoje visto 
como um símbolo de conservação e mu-
danças de atitudes, como é o caso das co-
munidades baleeiras dos Açores, outrora 
caçadores de baleias, hoje vigias para a 
observação sustentável de cetáceos no 
arquipélago. Assim se compreende que 
o conhecimento sobre o meio marinho e 
os animais que o habitam, seja essencial 
para a sua conservação. Tal como Moby 
Dick, que só décadas mais tarde da sua 
publicação foi reconhecido como um 
clássico da literatura, também para os ce-
táceos, incluindo o grande cachalote, fo-
ram necessários séculos de mudança na 
perceção sobre a sua importância como 
predadores de topo nos ecossistemas na-
turais. E disso não nos podemos voltar a 
esquecer.

CRISTINA BRITO
Historiadora da Apimprensa

A tempestade perfeita
JÚLIO ROLDÃO
Jornalista desde 1977 | Apimprensa

Um voo de Lisboa para Varade-
ro, uma das rotas de uma nova 
companhia aérea a operar em 

Portugal – a World2Fly –, foi obriga-
do, há dias, a regressar ao Aeroporto 
Humberto Delgado, de onde saíra, 
face à dificuldade em fazer recolher o 
trem de aterragem após a descolagem. 

Com os tanques abastecidos para uma 
viagem de dez horas, a aeronave teve de 
gastar combustível às voltas sobre uma 
zona da Grande Lisboa, antes de aterrar, 
procedimento técnico necessário para 
atingir o peso máximo aconselhável a 
uma aterragem normal.

Esta ocorrência, mais vulgar do que 

se imagina, ganhou contornos de uma 
emergência, potencialmente grave, com 
direito a emissões especiais de vários 
canais portugueses de televisão, entre 
canais por cabo e canais de sinal aberto.

Com pilotos em estúdio a comentar a 
situação do voo de Lisboa para Varade-
ro e equipas de exterior no interior do 
Aeroporto Humberto Delgado e em es-
paços com vistas para a pista, os canais 
televisivos foram alimentando a emer-
gência e, em algumas pessoas, o pânico.

Perante as preocupantes notícias, fami-
liares de passageiros do voo WPT1155 
de 18 de Junho p.p., entre Lisboa e Va-
radero, deslocaram-se para o Aeroporto 
Humberto Delgado, ávidos de infor-
mações que, em boa verdade, não po-

diam ser dadas por não configurarem a 
suposta situação de emergência que se 
viveria a bordo.

Duas horas e meia depois, alcançado 
que foi o peso máximo aconselhável 
para uma aterragem normal da aerona-
ve em causa, o avião aterrou em segu-
rança. Mas a dramatização da situação 
não cessou – uma familiar de uns passa-
geiros do avião, pessoa que se disponibi-
lizou a falar para mais do que um canal 
de televisão, garantia que os passageiros 
dentro do voo não tinham a noção do 
que, segundo ela, realmente estaria a 
passar-se.

Por coincidência, uma das passagei-
ras do voo para Varadero é uma jovem 
jornalista de um canal de televisão por 
cabo e pôde, quando o avião já estava de 

novo no Aeroporto Humberto Delgado, 
entrar em directo, via telechamada, para 
fazer um retrato do ambiente, calmo, 
que se vivia a bordo, e consolidar a ideia 
de que o canal televisivo em causa está 
sempre, em exclusivo, no sítio certo à 
hora certa.

Detectada a avaria (supostamente uma 
cavilha de segurança do trem de aterra-
gem que não foi retirada antes da desco-
lagem), o voo para Varadero retomou a 
rota, com um atraso de algumas horas, 
enquanto a informação televisiva con-
tabilizava uma sequência de divulgação 
de informações pouco rigorosas a con-
figurar um cenário de falsa tempestade 
perfeita.
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CAMPEONATO
BRASILEIRO
2022

 P J V E D GM  GS
1-Palmeiras 29 14 8 5 1 27 10
2-Corinthians 26 14 7 5 2 17 10
3-Athletico Paranaense 24 14 7 3 4 17 15
4-Internacional 24 14 6 6 2 21 14
5-Atlético Mineiro 24 14 6 6 2 22 16
6-Fluminense 21 14 6 3 5 16 14
7-Santos 19 14 4 7 3 18 13
8-São Paulo 19 14 4 7 3 18 15
9-Flamengo 18 14 5 3 6 16 15
10-Botafogo 18 14 5 3 6 16 19
11-Avaí 18 14 5 3 6 17 21
12-Red Bull Bragantino 18 14 4 6 4 20 19
13-Atlético Goianiense 17 14 4 5 5 16 19
14-Goiás 17 14 4 5 5 14 17
15-Ceará 17 14 3 8 3 14 14
16-Coritiba 15 14 4 3 7 16 22
17-América Mineiro 15 14 4 3 7 11 17
18-Cuiabá 13 14 3 4 7   9 16
19-Juventude 11 14 2 5 7 12 24
20-Fortaleza 10 14 2 4 8 12 19

Paulo Fonseca é o novo treinador do Lille
O Lille anunciou, esta quarta-feira, a contra-

tação de Paulo Fonseca para assumir o co-
mando técnico da equipa francesa, tal como 

o Desporto ao Minuto já tinha noticia-
do.

"Reconhecido pelas suas habilidades tá-
ticas, as qualidades de gestão e uma iden-
tidade de jogo marcante, Paulo Fonseca 
é um treinador particularmente reconhe-
cido na Europa pela sua atuação e a sua 
vontade de trabalhar com as suas equipas 
num futebol comprometido e ofensivo", 
escreveu o Lille, a propósito das características do téc-

nico português.
Paulo Fonseca encontrava-se sem clube desde que 

abandonou a AS Roma, em 2020/21, pelo que volta, 
assim, ao ativo, após uma época de para-
gem, tendo aproveitado para agradecer a 
confiança do novo clube.

"Estou ciente de que ter sido escolhido 
para integrar este grande clube francês, 
com sua rica história e impressionante 
trajetória, também me dá uma grande 
responsabilidade. Agradeço aos líderes 
do clube pela confiança demonstrada", 

afirmou Paulo Fonseca no momento da apresentação.

FPF rejeita recontagem dos títulos...
Na reunião magna realizada na sede da FPF, na 

Cidade do Futebol, a maioria dos delegados 
daquele órgão social federativo opôs-se à re-

contagem dos títulos (33), rejeitando, desta forma, os 
três pareceres que tinham sido levados a votação, um 
dos quais apresentado pelo Sporting.

Dos restantes delegados e sócios, 13 votaram favora-
velmente no primeiro parecer, oito votaram a favor do 
terceiro e apenas um votou no segundo parecer.

O primeiro parecer levado a votação defendia que os 
vencedores do Campeonato de Portugal entre 1921/22 
e 1933/34, e do Campeonato da Liga, disputado em si-
multâneo, a título experimental, entre 1934 e 1938, fos-
sem declarados campeões nacionais, enquanto os ven-
cedores do Campeonato de Portugal entre 1934/35 e 
1937/38 seriam consagrados como vencedores da Taça 
de Portugal. O segundo identificava o Campeonato de 
Portugal como antecessor da Taça de Portugal, que co-
meçou a ser disputada em 1938/39, e o Campeonato da 

Liga como correspondente do campeonato nacional. 
Já a proposta apresentada pelo Sporting, que venceu o 
Campeonato de Portugal em 1922/23, 1933/34, 1935/36 
e 1937/38, defendia o reconhecimento destes títulos 
como de campeão nacional. Esta competição foi ainda 
vencida quatro vezes pelo FC Porto (1921/22, 1924,25, 
1931/32 2 1936/37), três pelo Benfica (1929/30, 1930/31 
e 1934/35) e pelo Belenenses (1926/27, 1928/29 e 
1932/33) e uma pelo Olhanense (1923/24), pelo Maríti-
mo (1925/26) e pelo Carcavelinhos (1927/28). Já o Cam-
peonato da Liga, ou Liga Experimental, foi vencido três 
vezes pelo Benfica (1935/36, 1936/37 e 1937/38), depois 
da conquista do FC Porto no ano de estreia (1934/35).

Em 19 de janeiro de 2019, o assunto foi debatido na 
Assembleia da República (AR), tendo os vários grupos 
parlamentares considerado que o reconhecimento das 
edições do Campeonato de Portugal realizadas entre 
1922 e 1938 é matéria, dada a sua especificidade, da 
competência da FPF.
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DE LA PART DE VOS DÉPUTÉS FÉDÉRAUX LIBÉRAUX

 FROM YOUR FEDERAL LIBERAL MPS

Bonne
Fête du Canada

Happy
Canada Day

YVES ROBILLARD
MP / Député 

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

PATRICIA LATTANZIO
MP / Députée

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

HON. MÉLANIE JOLY
MP / Députée

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

HON. PABLO RODRIGUEZ
MP / Député 

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

FAYÇAL EL-KHOURY
MP / Député

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

HON. STEVEN GUILBEAULT
MP / Député

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

(514) 522-1339

TRÈS HON. JUSTIN TRUDEAU
MP / Député 

Papineau 
Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 

(514) 277-6020

ANNIE KOUTRAKIS
MP / Députée

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660


