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PENSAMENTO DA SEMANA

CASAIS DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

GRUPO CORAL SANTA CRUZ
Sábado, 29 de outubro de 2022 às 19h30 no subsolo da igreja Santa Cruz confecionado 
pelo excelente restaurante Casa Minhota: Animação: Duarte Fróias e DJ Machado. Pre-
ço: Adultos: 50 melodias e crianças 6-12: 25 melodias. Para reservar: 514-844-1011

GESTRUDES LABAÇA SHOW: Sábado 22 de outubro de 2022 às 18h30, um espe-
táculo memorável de Gertrudes Labaça estará em Montrea com um jantar/espetáculo. 
Marly: 514-929-9669 ou Natalie: 514-677-6356 ou Sandra: 514-999-4107.

50º ANIVERSÁRIO DA FILARMÓNICA PORTUGUESA DE MONTREAL
Sábado 26 de novembro de 2022 às 18h30, um marco histórico para a Filarmónica Por-
tuguesa de Montreal com um jantar e música com DJ Jeff Gouveia na Santa Cruz.
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.

ESCOLA DE MÚSICA DA FPM
Quem estiver interessado a aprender música e fazer parte da grande família da Filarmóni-
ca Portuguesa de Montreal estamos à sua espera. As aulas são às sextas-feiras às 19h.
por favor ligar para o Pedro Tavares: 514 952.1983 ou 514 982.0688

ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA

A administração da herança, 
até à sua liquidação e parti-
lha, pertence ao cabeça-de-

-casal, nos termos da norma ínsita no artigo 2079.º 
e seguintes do Código Civil. 

Por regra, o cabeça-de-casal administra os bens pró-
prios do falecido, no entanto se tiverem sido casados 
entre si sob o regime de comunhão, administra os bens 
comuns do casal. A natureza do cargo inerente às fun-
ções de cabeça de casal é intransmissível, inter vivos 
ou mortis causa, podendo, alguns dos atos de admi-
nistração serem exercidos através de mandatário, nos 
termos do disposto no artigo 2095.º do Código Civil.

Por norma, é um cargo de natureza gratuita, a não ser 
que seja exercido pelo testamenteiro.

O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem 
seguinte; ao cônjuge sobrevivo, não separado judi-
cialmente de pessoas e bens, se for herdeiro ou tiver 
meação nos bens do casal. Ao testamenteiro, salvo 
declaração do testador em contrário; aos parentes que 
sejam herdeiros legais e aos herdeiros testamentários.

De entre os parentes que sejam herdeiros legais, pre-
ferem os mais próximos em grau.

De entre os herdeiros legais do mesmo grau de pa-
rentesco, ou de entre os herdeiros testamentários, pre-
ferem os que viviam com o falecido há pelo menos um 
ano à data da morte.

Em igualdade de circunstâncias, prefere o herdeiro 
mais velho. Admite-se que, por acordo de todos os 
herdeiros, seja nomeada outra pessoa qualquer para 
exercer tal cargo, tal possibilidade encontra-se prevista 
no 2084.º do Código Civil. O cargo de cabeça de casal 

pode ser entregue a incapaz, exercendo nesse caso as 
respetivas funções o seu representante legal.

Com frequência os nomeados para exercerem as fun-
ções de cabeça de casal pedem escusa do cargo ou até 
mesmo são removidos do cargo, em situações desta 
natureza tal como previsto no artigo 2086.º do Códi-
go Civil, cabe ao tribunal, oficiosamente ou a requeri-
mento de qualquer interessado, proceder à designação 
do cabeça-de-casal, nos termos do disposto no artigo 
2083.º do Código Civil. 

O artigo 2088.º do Código Civil atribui ao cabeça de 
casal o poder de exigir, quer dos próprios herdeiros, 
quer de terceiros, a entrega dos bens da herança que 
estão sujeitos à sua administração. O que significa, que 
tem legitimidade para intentar ações de reivindicação 
ou de ações possessórias contra qualquer pessoa que 
possua ou detenha bens da herança. 

Em regra, o cabeça de casal tem, poderes de mera 
administração. Tem, contudo, diversos encargos, que 
será o caso dos encargos com o funeral e sufrágios do 
autor da sucessão e, além disto, as despesas resultan-
tes da própria administração da herança. A forma do 
cabeça de casal financiar essas despesas encontra-se 
prevista no artigo 2090.º do Código Civil, onde dá-lhe 
a possibilidade de alienar frutos e certos bens deterio-
ráveis da herança. 

O cabeça de casal deve prestar contas anualmente. 
Nas contas entram como despesas os rendimentos en-
tregues pelo cabeça-de-casal aos herdeiros ou ao côn-
juge meeiro, e bem assim o juro do que haja gasto à sua 
custa na satisfação de encargos da administração. Ha-
vendo saldo positivo, é distribuído pelos interessados, 
segundo o seu direito, depois de deduzida a quantia 
necessária para os encargos do novo ano.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

As extremas e o olvido da realidade

Com as eleições deste fim de 
semana na Itália prepara-se 
a ascensão à governação da 

direita mais aguerrida. Evitei aqui a 
palavra extrema propositadamente, 

não porque defenda estes movimentos políticos ita-
lianos, mas apenas para não viciar a mente do amigo 
leitor por forma a termos uma leitura mais profunda 
do cenário. 

A Itália, assim como outros países, para além da tra-
dicional ingovernabilidade a que já nos habituou, vi-
veu e vive diversos problemas que quadrantes da es-
querda política tendem a colocar de lado, ou tendem 
a forçar sobre as populações quando estas não estão 
preparadas para os enfrentar e não os compreendem. 
Caso após caso, análogo a um carro em pleno despiste, 
teremos eventualmente um ricochete na direção opos-
ta àquela que trazíamos. No caso de Itália é o que te-
mos à vista. Pergunta: terão estes movimentos de direi-
ta mais aguerridos a solução para a Itália? Estou certo 
que não, pois se por um lado agarram num problema 
real que as pessoas sentem no seu dia a dia, por outro 
pretendem usar soluções antigas e obsoletas que não 
resolveram os problemas no passado e não se adaptam 
às circunstâncias do presente. O amigo leitor já adivi-
nhou: caminha-se de erro em erro! Porque será?

Um dos problemas que encontro na política atual é a 
falta de realismo. Aqui sublinho a diferença com prag-
matismo, no sentido que temos alguns políticos até 
bastante pragmáticos mas que estão desfasados da rea-
lidade devido ao apego ideológico a que se entregam. 
E aqui tocamos no essencial: há demasiada ideologia e 
poucos princípios. 

A ideologia é fruto da experiência pessoal de um 
ou mais indivíduos que em determinada época e cir-
cunstâncias criam um modelo de estrutural, no caso 
da política, aplicável à sociedade. Mas a realidade está 
em constante mudança e o que era funcional em deter-
minada época e circunstâncias deixa-o de ser passado 
algum tempo. Chama-se a isso evolução. 

O problema surge quando se pretende aplicar solu-
ções cujos resultados já foram nefastos no passado 
mais ou menos recente, reciclados para o tempo pre-
sente com muita paixão e orgulho à mistura. Paixão 
e orgulho são as emoções que atraem e mobilizam as 
massas populares, pelo que são utilizadas por habili-
dosos que na realidade nada vêm a acrescentar para 
além da comprovação de todos este circuito que a Hu-
manidade teima em seguir ano após ano, século após 
século, milénio após milénio. 

Como podemos aplicar isto à realidade? 
Vou começar com um exemplo, que nós imigrantes 

conhecemos bem e faz parte dos problemas da atual 
Itália: a imigração. Por princípio devemos solidarieda-
de a outro ser humano, independentemente das suas 
características e origens. Mas a realidade é que uma so-

ciedade tem uma capacidade limitada de suster um ní-
vel de imigração, a partir do qual os serviços que tem, a 
sua capacidade de absorção a nível de saúde, educação 
e económico são abalados. Há necessidades de força 
maior, como a guerra da Ucrânia; há outras que advêm 
de problemas regionais que há muito são esquecidos 
pelo mundo em geral. É nestes termos, com seriedade 
e racionalidade, devem os problemas da Humanidade 
ser enfrentados. 

A adoção de extremismos de pensamento, de opinião 
e de ação, alguns deles em flagrante choque com os 
mais básicos fundamentos de Humanismo, colocam à 
prova a resiliência das sociedades e dos seus membros 
individualmente. Quando um de nós, cidadão de uma 
sociedade, faz uma escolha “extrema”, está na realidade 
a dizer “não quero saber de princípios, quero é a mi-
nha vidinha sem ser afetada”. A realidade não é essa. Já 
lá vai o tempo em que os problemas ficavam circuns-
critos a uma região limitada no globo. 

Quer queiramos quer não, a globalização está aí e irá 
ficar. Será impossível fazermos escolhas sem ter em 
conta princípios fundamentais que irão para além das 
ideologias, eventualmente colocando sacrifícios mas 
em contrapartida seremos verdadeiramente livres pois 
não seremos cativos da ambição e selvajaria de líderes 
oportunistas.
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SYLVIO MARTINS 
E FOTOS DE
HUMBERTO CABRAL

Primeira GRANDE Festa em Laval, Festa da Vindima 
com o Grupo dos Bailinhos de Rabo de Peixe

Já estamos de volta, 
como no bom tempo 
onde há festas a todas 

às semanas e, ao mesmo tempo, onde 
há uma onda de amizade nestas festas, 
é incrível.

Uma coisa é certa, é quando eu entrei 
na sala todos vieiram comprimentar...

Porquê?
Simples, em primeiro lugar, durante 

quase 3 anos ninguém viu-se uns ou ou-
tros, e isso foi difícil.

Em segundo, todos vieiram falar "como 
o tempo pasou!?" e todos resumiram as 
saudades e tudo o que se passou nestes 
últimos 3 anos,... sim,.. 2020, 2021 e 
2022, devemos incluir 2022 porque es-
tamos ainda com algumas incertezas, e 
altos e baixos... 

Mas como eu disse dentro uma sema-
na vamos saber se vai haver mais um 

confinamento com a CAQ.
Apesar disto tudo, a festa aconteceu no 

sábado transato e com uma sala quase 
cheia, o que é uma grande vitória para 
os organizadores, porque muitos tem 
medo de sair de casa.

O jantar foi sensacional e a música es-
tava a cargo de DJ Jeff Gouveia.

Sim Jeff Gouveia que tive tantas sauda-
des da sua animação do seu carismo e 

dinamismo a fazer mexer toda a sala.
Ao mesmo tempo não esquecer o ta-

lentoso Duarte Froias e a nossa "Cotovia 
Açoriana", Jordelina Benfeito que fize-
ram  actações memoráveis.

O noite foi servida pelo dançarino, 
uma linda equipa e dinâmica que fez 
desta noite um grande sucesso com cer-
teza.

No final da noite tivemos o Bailinho de 
Rabo de Peixe que dançaram para nós, 
foi mesmo uma linda noite e que foi 
uma maravilha de sentir as nossas tradi-

ções voltar, mais uma vez. Parabéns aos 
organizadores e a todo o povo que esti-
veram nesta linda festa. Viva o Bailinho 
de Rabo de Peixe.
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3 De Outubro, AS Eleições No Quebec
SYLVIO MARTINS 

Em fevereiro de 2022, já sentia as 
eleições a chegar, e como é hábito 
todos estão a abrir malas de di-

nheiro para realizar todas as promessas 
eleitorais.

Eu sempre disse, que na vida real, devemos pensar o 
realismo e não as promessas. O partido CAQ fez 1001 
promessas mas não fizeram por causa da pandemia.

Tudo é por causa da pandemia...
Não puderam fazer um orçamento equilibrado por 

causa da pandemia, não puderam realizar todos os 
projetos por causa da pandemia, não puderam realçar 
a máquina económica do Quebec por causa da pan-
demia. 

Já estou farto desta razão, a pandemia passou, o pri-
meiro ministro do Quebec teve o poder TOTAL por 
causa da urgência que tivemos. Um poder que nenhum 
político teve em 40 anos e isso fez medo a muita gente.

Será que os outros partido podiam fazer melhor, não 
sei, mas sei que tudo isto aconteceu e que durante 2 
anos não havia assembleia, e que os outros partido não 
puderam representar os seu partidos e a sua maneira 
de pensar. 

Em abril, começou o desconfinamento do Quebec, 
um dos últimos a desconfinar, e a nossa liberdade re-
começou a sentir-se de novo.

Em agosto quando todos os partido estavam prontos, 
foi anunciado o inicio das eleições. Pancartas aqui e ali, 
todos os candidatos estão a correr para poder ganhar, 
não é simples e nunca é ganho...

Quero desejar a todos os portugueses que estão como 
candidatos de vencer, precisamos das vossas vozes no 
governo. Boa sorte e que todos vão votar porque se não 
votas, não tens direito de critica o governo que vai ser 
eleito.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: As saudades do passado poderão ocupar-
lhe a mente. Mantenha a esperança que dias melhores virão. 
Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha 

cuidado com os conflitos entre colegas. Pode sair prejudicado. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

TOURO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: A sua relação poderá estar a mudar muito 
rapidamente. Aja com cautela mas não se preocupe em 
excesso. Saúde: Cuide melhor dos seus dentes. Dinheiro: 

Não gaste mais do que realmente pode. Faça bem as contas. 
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

GÉMEOS: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa 
Reflexão, Novidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-metade. 
Lembre-se que ela também precisa de si. Saúde: Regular. 
Dinheiro: Poderá investir em novos projetos, com prudência.

Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Imperador, que 
significa Concretização. Amor: Está num período propício 
ao romantismo. Saúde: Se sofre de alguma doença crónica, 
poderá ressentir-se um pouco neste período. Dinheiro: 

Conseguirá alcançar os seus objetivos profissionais. Números da 
Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

LEÃO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: É possível que retome o contacto 
com alguém que não vê há muito tempo. Saúde: Estará dentro 

da normalidade. Dinheiro: Poderá ter necessidade de recorrer às suas 
poupanças. Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

VIRGEM: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. 
Amor: Aproveite os momentos mais íntimos para demonstrar 
à sua cara-metade o tamanho do seu amor. Saúde: Procure 
o seu médico de família caso não se sinta bem. Dinheiro: 

Dedique-se com afinco e determinação ao seu emprego porque pode 
ter uma boa surpresa. Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

BALANÇA: Carta Dominante: a Força, que significa Força, 
Domínio. Amor: Dê mais atenção às necessidades da sua 
cara-metade. Não negligencie aqueles que ama, cuide deles 
de forma constante. Saúde: Possível inflamação dentária. 

Dinheiro: É provável que surja a oportunidade de dar seguimento a um 
projeto que estava parado.
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa 
Viagem Inesperada.  
Amor: Deixe de lado o passado e concentre-se mais no 
momento presente. 

Saúde: Poderá sofrer de quebras de tensão, tenha cuidado!
Dinheiro: A impulsividade irá causar alguns estragos na sua conta 
bancária.
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Será recompensado pela 
sua tolerância e compreensão. Dê sempre um bom exemplo! 
Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a 

semana. Dinheiro: Poderá receber dinheiro. 
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: o Sol, que significa 
Glória, Honra. Amor: Desfrute do ambiente familiar e ponha 
de lado as preocupações profissionais. Aproveite o espírito de 
união para recuperar forças. Saúde: Possíveis problemas de 

obstipação. Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser tão minucioso 
pode prejudicá-lo. Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

AQUÁRIO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Poderá ter uma discussão 
com os seus filhos. Procure o entendimento através da 
compreensão e da justiça. Saúde: Trate-se com amor! A sua 

saúde é o espelho das suas emoções. Dinheiro: Período de estabilidade 
a este nível.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEIXES: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa 
Vigilante e Atento. Amor: Andará um pouco desconfiado. Fale 
com o seu parceiro e esclareça as suas dúvidas. Saúde: 
Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite bem as 

oportunidades que surgem. Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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Garantir o bem-estar dos jovens dos
Centros de capacitação e inclusão

O CACI, Centro de Atividades 
e Capacitação para a Inclu-
são, que veio substituir a de-

signação de CAO Centro de Ativida-
des Ocupacionais, é uma das valências institucionais, 
criada na Ribeira Grande em 2002, celebrando agora 
os 20 anos da sua existência.

Estimular e promover o desenvolvimento das capaci-
dades remanescentes da pessoa portadora de deficiên-
cia mental grave a profunda é uma das suas missões que 
a Misericórdia ribeiragrandense acarinha com desvelo, 
não apenas pela necessidade de uma permanente aten-
ção que é devida aos seus utentes, mas sobretudo pela 
satisfação que advém da obrigação de proporcioná-los 
um ambiente familiar com um calor humano fraterno 
que acarinhe e contribua para uma melhor qualidade de 
vida, onde eles se sintam cidadãos com os seus direitos 
condicentes com a sua condição física e mental. 

Tratam-se 20 anos da existência, retratada na bonita 
história, que tem sido escrita desde que abriu as suas 
portas, numa vida de missão e de serviço e de um exi-
gente e solidário acompanhamento humanista dos seus 
trabalhadores que emprestam as suas aptidões, emo-
ções e a sua essência para afagarem cada um dos utentes 
que, dia após dia procuram no CAO a sua fonte de ale-
gria e vontade de viver, dentro da bolha do seu mundo 
específico. Atualmente a funcionar nas suas novas ins-
talações veio permitir dotar aquela estrutura de áreas 
complementares de atividade e equipamento, nomea-
damente, ginásio, tanque terapêutico, sala de snoezelen 
e apartamento de treino de autonomia, que enriquecem 
o trabalho diário efetuado com os jovens na prossecu-
ção dos objetivos específico estabelecidos para cada um. 
O objetivo seu primordial e razão de ser da valência visa 
promover e disponibilizar as melhores condições que 
contribuam para um desempenho de atividades social-
mente úteis, como forma de permitir-lhes uma valori-
zação pessoal e aproveitamento das suas capacidades.

Tudo isto tem como finto procurar manter os utentes 
ativos, interessados, criativos e criadores, o que permite 

uma valorização pessoal de todos e cada um deles, bem 
como cuidar da sua integração na comunidade, o que 
se traduz complementarmente num apoio às respetivas 
famílias para que cada um dos jovens possa sentir-se 
num porto seguro.

Uma árdua e muito exigente tarefa que importa valori-
zar, pois o apoio técnico permanente nos planos físicos, 
psíquico e social, bem como a participação em ações 
culturais, gimnodesportivas e recreativas, diferenciam 
as atividades lúdicas proporcionadas pelo CAO. As fa-
mílias também conhecem bem o esforço e dedicação 
dos trabalhadores que ao longo destes 20 anos fazem 
do CAO uma referência regional, que importa manter 
e engrandecer.

Na Ribeira Grande, como forma complementar, im-
porta passar para a implementação de uma resposta 
Residencial, que tem como objetivo promover e dar 
continuidade aos serviços prestados e garantir a quali-
dade de vida dos nossos utentes, que muitos deles não 
encontram em suas casas o bem-estar que durante o dia 
lhes é proporcionado no CACI. Outrossim, importa en-
contrar uma solução para os que, por limite de idade, 
têm de deixar o CAO, sem que tenham o suporte fami-
liar e o apoio de que continuam a necessitar. 

A Câmara Municipal da Ribeira Grande já garantiu 
a disponibilização dos terrenos adjacentes ao CAO, 
destinados à construção desta nova estrutura, de que a 
Ribeira Grande tem manifesta necessidade. Por outro 
lado, da parte do Governo Regional dos Açores, desig-
nadamente pelo Vice-Presidente do Governo há aber-
tura e até a vontade expressa de apoiar a Misericórdia 
na concretização deste desiderato. 

Tudo isto visa garantir o exercício da cidadania e o 
acesso aos direitos humanos dos utentes que dia a dia 
demandam o CAO, proporcionando-lhe autonomia, 
privacidade, participação, individualidade, dignidade, 
oportunidades de igualdade e não discriminação, pelo 
que numa altura de celebração de 20 anos de existência 
enfatizar a parceria com o Governo Regional, mormente 
através do ISSA e da Direção Regional da Solidariedade 
Social, que recentemente atualizou as comparticipações 
para o funcionamento desta resposta social, bem como 
os apoios pontuais por parte da Câmara Municipal, 
como forma de se levar por diante esta missão.

29 DE SETEMBRO 

ARCANJOS S. MIGUEL, S. GABRIEL E S.RAFAEL
Bendizei ao Senhor Os Seus Anjos

Quando queremos dizer coisas importan-
tes recorremos a Sagrada Escritura para 
pôr em prática os Anjos de Deus os nos-

sos defensores espirituais.
Deus criador dos Anjos Arcanjos a existência dos 

seres Espirituais, não corporais a que a sagrada Es-
critura habitualmente chama Anjos é uma verdade 
de Fé. 

O testemunho da Escritura é tão claro como a una-
nimidade da Tradição.

A Sagrada Escritura chama primeiro com um 
nome: São Miguel Arcanjo cujo o nome exprime 
em síntese essencial dos espíritos bons significa 
com efeito… 

Quem como Deus… 

O Segundo São Gabriel Arcanjo figura angélica 
vinculada sobretudo ao Mistério da Encarnação do 
Filho de Deus. 

O seu nome: Meu poder é de Deus.
Por último. 
São Rafael Arcanjo, que significa: Medicina de 

Deus. Deus Meditando sobre a sua Missão.
A missão dos Anjos como embaixadores de Deus 

estende-se a cada um dos homens e de modo prin-
cipal àqueles que tem uma missão específica em or-
dem à salvação e ao bem de nações inteira. 

Todos os dias e a todas as horas. Confiadamente 
imploremos aos crentes e não crentes Por interces-
são dos Arcanjos S. Miguel, S. Gabriel e S.

Rafael. As melhores Bênçãos de Deus para todos 
Nós e para todo o mundo na unidade do Espírito 
Santo.

BEM HAJA.

EDUINO MONIZ
Colaborador do jornal
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Planear com antecedência é simples. 
Os benefícios são imensos.  
Quando planeia com antecedência, pode conceber cada detalhe 
da sua própria homenagem final e proteger os seus entes queridos 
de sofrimento emocional e encargos financeiros desnecessários. 
Quando estiver pronto para começar, os profissionais do Réseau 
Dignité estão disponíveis para ajudar.   

CENTRE FUNÉRAIRE CÔTE-DES-NEIGES
MONTRÉAL

514-342-8000

Uma divisão da Service Corporation International (Canadá) ULC.



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 29 SEPTEMBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 29TH OF SEPTEMBER 2022

Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
JESSIE VIEIRA

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

FONDATEURS: Elísio de Oliveira  |  José Simões Silvestre 
ÉDITEUR: Sylvio Martins ADMINISTRATRICE: Marie Moreira 
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Québec, H2W 1Z4
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Web: www.avoz.ca
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Tarte de abóbora com suspiros

INGREDIENTES: 
leite evaporado 1 emb.
Para os suspiros 
3 claras de ovo M
150 g açúcar; 15 ml sumo de limão
1,5 kg abóbora; 2 emb. massa quebrada
3 unid. ovo M; 100 g açúcar amarelo
1 c. de sopa amido de milho
1 c. de café gengibre em pó
1 c. de café canela em pó
1 c. de café noz-moscada
½ c. de café sal
1 c. de chá baunilha

MODO DE PREPARO: 

1Pré-aqueça o forno a 190 ºC.

2Descasque e corte a abóbora em 
pedaços. Coloque num tabuleiro de 

forno e cozinhe durante 45 minutos até 
estar tenra.

3Retire a abóbora do forno, coloque-
-a num processador e reduza a puré. 

Deite o puré num pano de cozinha e 
escorra bem de forma a retirar toda a 
água. Volte a pôr numa taça e leve ao 
frio por 2 horas. Entretanto, forre uma 
tarteir com uma das massas.

4 Retire a abóbora do frio, adicione-lhe 
os ovos, o açúcar amarelo, o amido, 

as especiarias, o sal, a baunilha e o leite 
evaporado. Misture bem.

5Verta a mistura para dentro da tar-
teira. Com metade da outra massa 

molde decorações a seu gosto: folhas, 
tranças. Use-as para decorar a tarte.

6Leve ao forno por cerca de 45 minu-
tos ou até o recheio estar firme e a 

massa dourada. Deixe arrefecer numa 
grelha.

7Entretanto, reduza a temperatura 
do forno para os 90 ºC e prepare os 

suspiros.

8Bata as claras em castelo, adicione o 
açúcar, o sumo de limão e continue a 

bater até obter picos. Coloque o suspi-
ro num saco de pasteleiro com um bico 
estrelado.

9Sobre um tabuleiro de fornoforrado 
com papel vegetal, faça pequenos 

suspiros. Leve a cozinhar no forno du-
rante 1h30. Deixe arrefecer dentro do 
forno até os poder retirar.

10Decore a tarte com os suspiros e 
sirva de imediato.
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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

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

Companhia em paisagismo 
está a procura de 
empregados com

ou sem experiência 
com carta de condução.

514-242-7649

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

Companhia 
está a procura 

de um 
empregado

para fazer lim-
peza durante a 

noite. 
514 889-7292

ou 450 979-7292

O restaurante Casa Portugaise precisa de um cozi-
nheiro ou cozinheira com experiência em grelha à 

carvão, e um empregados de mesa. 
Muito bom salário. 

Contactar-me casaportugaise@gmail.com 
ou por 514-637-2202

†
NECROLOGIA

URGENTE
Estou a procura de 

uma senhora para fa-
zer limpeza 

de uma casa.
Pode chamar-me para 

718 871 7126 
ou 514 731 2176 

 ou por email 
bevkiz@aol.com

MARIA AUREA DA 
ROCHA ALMEIDA DA COSTA

1948-2022

Faleceu em Montréal, no 
dia 16 de setembro de 
2022, com 73 anos de ida-
de, senhora Maria Aurea da 
Rocha Almeida esposa do 
já falecido Albano da Cos-
ta, natural de São Félix da 
Marinha, Vila Nova de Gaia, 
Portugal. Deixa na dor sua 
filha, seu filho, seus netos, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
4231, St-Laurent
Montréal, QC 
www.memoria.ca
514-277-7778
Uma missa em sua memória será celebrada quarta-fei-
ra 5 de outubro de 2022 às 11h30 na igreja Santa Cruz 
e vai ser sepultada no cemitério São Félix da Marinha, 
Vila Nova de Gaia, Portugal.
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 Hajam.

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

EMPREGOS

EMPREGOS

Precisa-se de uma senhora com experiência para 
fazer limpeza de uma casa na margem sul 

de Montreal. 1 vez por semana. 
Sophie: 514-835-6196
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1-Benfica	 21	 7	 7	 0	 0	 19	 		3
2-SC	Braga	 19	 7	 6	 1	 0	 23	 		5
3-FC Porto 16 7 5 1 1 16   5
4-Boavista	 15	 7	 5	 0	 2	 		8	 		8
5-Portimonense	 15	 7	 5	 0	 2	 		8	 		6
6-Casa	Pia	 14	 7	 4	 2	 1	 		7	 		3
7-Estoril	Praia	 11	 7	 3	 2	 2	 		9	 		6
8-Sporting	 10	 7	 3	 1	 3	 13	 10
9-Vitória	SC	 10	 7	 3	 1	 3	 		6	 		6
10-Gil	Vicente	 		9	 7	 2	 3	 2	 		7	 		8
11-GD	Chaves	 		8	 7	 2	 2	 3	 		6	 		8
12-FC	Arouca	 		8	 7	 2	 2	 3	 		6	 15
13-Rio	Ave	 		6	 7	 1	 3	 3	 10	 13
14-Santa	Clara	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 		8
15-FC	Vizela	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 		9
16-FC	Famalicão	 		4	 7	 1	 1	 5	 		1	 		8
17-Paços	de	Ferreira   1 7 0 1 6   5 15
18-Marítimo	 		0	 7	 0	 0	 7	 		4	 22

 PTS  J V E    D GM   GS

7ª JORNADA

1-Moreirense	 19	 7	 6	 1	 0	 18	 		5
2-Farense	 15	 7	 4	 3	 0	 13	 		7
3-Vilafranquense	 15	 7	 5	 0	 2	 11	 		7
4-CD	Tondela	 13	 7	 3	 4	 0	 12	 		6
5-FC Porto B 13 7 4 1 2   9   5
6-Est.	Amadora	 11	 7	 2	 5	 0	 10	 		8
7-FC	Penafiel	 10	 7	 2	 4	 1	 10	 		8
8-Feirense	 10	 7	 2	 4	 1	 		8	 		6
9-Benfica	B	 		9	 7	 2	 3	 2	 11	 		8
10-Leixões	 		8	 7	 2	 3	 2	 		8	 		6
11-CD	Mafra	 		7	 7	 2	 1	 4	 		6	 		9
12-Trofense	 		7	 7	 2	 1	 4	 		6	 13
13-Académico	de	Viseu   6 7 1 3 3 10 12
14-Nacional	 		6	 7	 2	 0	 5	 		5	 11
15-B SAD   5 7 1 2 4 14 17
16-UD	Oliveirense	 		5	 7	 1	 2	 4	 		9	 14
17-SC	Covilhã	 		5	 7	 1	 2	 4	 		5	 13
18Torreense	 		4	 7	 1	 1	 5	 		3	 13

     PTS  J V  E  D GM GS

16/09 Portimonense 1-0 GD Chaves
17/09 Santa Clara 1-1 P. Ferreira
  Gil Vicente 2-2 Rio Ave
  Estoril Praia 1-1 FC Porto
  Boavista 2-1 Sporting
18/09 FC Arouca 2-2 Vitória SC
  Benfica 5-0 Marítimo
  Casa Pia 1-0 FC Famalicão
  SC Braga 2-0 FC Vizela

8ª JORNADA
30/09 Sporting 14:00 Gil Vicente
  FC Porto 16:15 SC Braga
01/10 Vizela 10:30 Portimonense
  Chaves 13:00 Estoril Praia
  Vitória SC 15:30 Benfica
02/10 Rio Ave 10:30 Santa Clara
  P. Ferreira 13:00 FC Arouca
  FC Famalicão 15:30 Boavista
03/10 Marítimo 15:15 Casa Pia

7ª JORNADA
16/09 CD Tondela 3-1 B SAD
17/09 Académico de Viseu 2-0 CD Mafra
  FC Penafiel 1-1 Moreirense
  FC Porto B 2-0 Torreense
18/09 Farense 2-1 Vilafranquense
  Benfica B 4-0 SC Covilhã
  Nacional 0-1 Trofense
  Est. Amadora 2-2 Leixões
19/09 Feirense 3-2 UD Oliveirense

8ª JORNADA
07/10 B SAD 13:00 Farense
08/10 Leixões 6:00 FC Porto B
  UD Oliveirense 7:45 Benfica B
  Vilafranquense 10:30 FC Penafiel
  Torreense 15:30 Est. Amadora
09/10 SC Covilhã 6:00 A. de Viseu
  Moreirense 9:00 Nacional
  CD Mafra 10:30 CD Tondela
10/10 Trofense 13:00 Feirense

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

GRUPO EAST P J V E D GM GS
1-Philadelphia Union 64 32 18 10 4 68 22
2-CF Montréal 59 32 18 5 9 59 49
3-NY Red Bulls 50 32 14 8 10 47 39
4-New York City FC 49 32 14 7 11 53 39
5-Orlando City 45 31 13 6 12 40 46
6-FC Cincinnati 45 31 11 12 8 56 50
7-Inter Miami CF 42 31 12 6 13 41 52
8-Columbus Crew 42 31 9 15 7 41 36
9-Atlanta United 40 32 10 10 12 46 50
10-Charlotte FC 38 31 12 2 17 38 48
11-NE Revolution 38 32 9 11 12 44 48
12-Chicago Fire 35 32 9 8 15 35 45
13-Toronto FC 34 32 9 7 16 49 61
14-DC United 27 32 7 6 19 34 65

GRUPO WEST P J V E D GM GS
1-Los Angeles FC 64 32 20 4 8 64 36
2-Austin FC 55 32 16 7 9 64 46
3-FC Dallas 50 32 13 11 8 46 35
4-Nashville SC 47 32 12 11 9 50 39
5-LA Galaxy 46 32 13 7 12 54 49
6-Portland Timbers 46 32 11 13 8 51 48
7-Minnesota United 45 32 13 6 13 46 49
8-Real Salt Lake 43 32 11 10 11 39 43
9-Vancouver Whitecaps 40 32 11 7 14 38 55
10-Seattle Sounders 39 31 12 3 16 44 42
11-Colorado Rapids 39 32 10 9 13 44 56
12-Sporting KC 37 32 10 7 15 40 52
13-Houston Dynamo 33 32 9 6 17 40 52
14-SJ Earthquakes 31 32 7 10 15 48 67

DESPORTO

Liga: Artur Soares Dias é o
árbitro do FC Porto-Sp. Braga
Artur Soares Dias é o escolhido para arbitrar 

o jogo grande da jornada oito da Liga, que 
opõe o FC Porto ao Sp. Braga.

Segundo nota divulgada esta quarta-feira pelo 
Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa 
de Futebol, o árbitro portuense será auxiliado por 
Rui Licínio e Paulo Soares. Hugo Miguel estará no 
VAR, com a assistência de Bruno Jesus. O FC Porto-Sp. 
Braga joga-se na sexta-feira, a partir das 16h15, no Es-
tádio do Dragão.Já no Sporting-Gil Vicente, agendado 
para o mesmo dia (14h00), Tiago Martins é o eleito pelo 
CD. André Campos e José Mira serão os assistentes, 
com Luís Godinho no VAR – Rui Teixeira é o AVAR.

As nomeações do CD:
SPORTING CP-GIL VICENTE FC

Árbitro: Tiago Martins
Assistentes: André Campos e José Mira
4.º árbitro: Ricardo Baixinho
VAR: Luís Godinho
AVAR: Rui Teixeira

FC PORTO-SC BRAGA
Árbitro: Artur Soares Dias
Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares
4.º árbitro: David Silva
VAR: Hugo Miguel
AVAR: Bruno Jesus
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LIGA DAS NAÇÕES: PORTUGAL  0-1  ESPANHA

Não é maldição, é medo de vencer
Atoleiros, Trancoso, Aljubarro-

ta, Linhas de Elvas, Ameixial, 
Montes Claros... Daí até Bra-

ga.  Os campos de batalha deram lugar 
aos de futebol, mas o vizinho, umas ve-
zes inimigo, outras «hermano», sem-
pre deu ares de rival.

Esta noite, as espadas e cavalaria de-
ram lugar à bola e na Pedreira Portugal 
sucumbiu vergado por culpas próprias e 
por uma Espanha que arriscou e mere-
ceu ser feliz.

O destemor vence batalhas. A história 
ensina-nos isso mesmo. Foi assim que 

«La Roja» seguiu rumo à «final four» 
da Liga das Nações, onde vai encontrar 
Países Baixos, Itália e Croácia.

Voltemos ao início da refrega.
Para o combate Fernando Santos mu-

dou três peças: Cancelo e Nuno Mendes 
entraram para os lugares de Diogo Da-
lot e Mário Rui nas laterais, enquanto 
lá na frente Rafael Leão cedeu o lugar a 
Diogo Jota.

Sendo a tática do quadrado coisa de 
outros tempos, Fernando Santos apos-

tou num 4-2-3-1 com Ronaldo solto na 
frente, que por vezes se desdobrava num 
4-3-3 com que Portugal pressionava a 
saída de bola espanhola.

O primeiro quarto de hora, foi para ver 
Espanha trocar a bola e jogar na expec-
tativa. Não será por acaso que uma das 

seleções espanholas mais frágeis 
dos últimos tempos chegou ao 
intervalo com quase o dobro da 
posse de bola (64%-36%).

Diogo Jota, endiabrado sobre 
a esquerda, deixava ainda assim 
«La Roja» em sinal de alerta. E o 
resto coube a Bruno Fernandes, 
que aos 37 minutos fez o estádio 
gritar golo com um remate for-
tíssimo que beijou as redes pelo 
lado errado.

Ilusão de ótica, sim, mas só 
aí. A verdade é que no segundo 

tempo era preciso esfregar os olhos para 
ver a realidade. Em termos individuais, 
a seleção portuguesa é claramente supe-
rior aos espanhóis, como em raras vezes 
na história. Coletivamente, é taco a taco. 

Ou nem sequer isso. O segundo tempo 
começou com Luis Enrique a arriscar. E 
Fernando Santos, de novo, na expecta-

tiva.
Se Fernando Santos prometeu não jo-

gar para o empate, assim parecia à me-
dida que o relógio avançava.

A precisar de vencer, a Espanha criava 
perigo, ganhava terreno e dominava na 
posse de bola (chegando perto dos 70% 
aos 80 minutos de jogo).

Ronaldo, sem carga, foi poupado às 
substituições, que trouxeram o talento 
de Vitinha e Rafael Leão para dentro de 
campo apenas para os dez minutos fi-
nais. É um «crime» lesa futebol desapro-
veitar o MVP da última Liga Italiana e 
um dos médios mais virtuosos da atua-
lidade, que é titular no luxuoso PSG de 
Neymar, Messi e Mbappé, mas não en-
contra lugar no meio-campo da «equipa 

das quinas», que, também por isso mes-
mo, se tornou previsível e acabou engo-
lido por Pedri, Gavi e companhia.

Pairavam em Braga fan-
tasmas de França (para a 
Liga das Nações) e da Sér-
via (para o Mundial), quan-
do Portugal perdeu na Luz 
dois jogos em que lhe bas-
tava empatar para alcançar 
o objetivo. E a realidade, 
teimosa como ela é, emba-
teu de frente com estrondo, 
quando aos 88m Morata 
surgiu na pequena área 

para finalizar uma assistência de Nico 
Williams e fazer o golo da vitória.

A colorida exibição de Praga esbateu-
-se num futebol cinzento em Braga, que 
teve como desfecho a primeira derrota 
lusa num duelo ibérico na última dúzia 
de anos.

Não são fantasmas, é a pura realidade. 
Não é maldição, é medo de vencer. É 
preciso coragem. Coragem para arris-
car. Coragem para tomar opções.

Uma das gerações mais talentosas de 
Portugal não pode deixar à mercê do 
acaso um apuramento que estava à sua 
espera. A sorte nem sempre aparece. E, 
quando surge, costuma de proteger os 
audazes.
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