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FELIZ ANIVERSÁRIO

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
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.
FESTA DE HALLOWEEN
Sábado 29 de outubro de 2022 às 19h00, a Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza 
a sua festa tradicional de Halloween. Haverá bifanas e favas 5$ cada e serviço de bar 
completo: Entrada 10 mascarados.
José Machado: 514-803-4686 | Wilson: 514-826-2291 | Sandra: 514-758-9651.

Actio Finium Regundorum

São muitas as questões que sur-
gem relativamente à demarca-
ção de imóveis, quando chega 

o momento de fixar a sua demarcação, isto é, tornar 
clara a linha divisória, ou seja, a fixação de onde co-
meça e termina uma propriedade. 

Frequentemente essa linha divisória é colocada em 
causa quando os imóveis são vendidos e os novos ad-
quirentes questionam os limites da propriedade, apesar 
de no ato de celebração do contrato de compra e venda 
muitas vezes terem o perfeito conhecimento da exis-
tência desses limites, que emergem nalguns casos de 
barreiras naturais, que ao longo dos tempos foram-se 
consolidando e eternizando-se como linhas divisórias 
entre prédios e noutros quando os sinais de marcação 
desaparecem com o tempo, por força da natureza ou 
por outros motivos, como será o caso quando  a divisão 
da área em conflito não se consegue resolver através 
do recurso às escrituras de aquisição que cada um dos 
proprietários tenha na sua posse. A questão de demar-
cação está longe de ser pacífica e, perante a ausência de 
acordo extrajudicial o recurso à via judicial é a única 
forma de dirimir o conflito, que no limite decidirá com 
recurso também à prova que se vier a produzir com 
base na posse que cada um proprietário confinante 
tenha exercido, ou na falta de prova a decisão judicial 
poderá determinar a divisão equitativa da área entre 
os proprietários confinantes. O art.º 1353.º do Código 
Civil possibilita que, “O proprietário pode obrigar os 
donos dos prédios confinantes a concorrerem para a 
demarcação das estremas entre o seu prédio e o deles”. 

Ou seja, tem legitimidade para propor ação de demar-
cação o proprietário do imóvel confinante, que assume 
a posição de autor na ação a propor e, no lado passi-
vo o proprietário do imóvel, isto é o réu, que faz limite 
com o imóvel do autor. Em ambas as situações quer do 
lado ativo quer do lado passivo, devem ser propostas 
por ambos os conjugues e contra ambos os cônjuges, se 
forem casados entre si sob o regime de comunhão geral 
de bens ou de adquiridos.

Nos termos da norma ínsita no nº 2 artigo 1354º do 
Código Civil, o direito de demarcar prédios depende, 
não tanto da invocação de uma linha de demarcação, 
mas antes a circunstância de inexistir a demarcação 
entre prédios, e que deva ser reconhecida pelo Tribu-
nal, aplicando, para efeitos da fixação de uma linha de 
demarcação, os critérios principal e supletivo previstos 
no citado artº 1354º. Isto é, desde que se verifique a 
confinancia de prédios pertencentes a proprietários di-
ferentes e inexista linha divisória entre eles (seja porque 
essa linha divisória é ela própria objeto de controvérsia 
entre eles, seja porque eles proprietários confinantes 
desconhecem a sua localização), estarão reunidos os 
pressupostos e os fundamentos da ação judicial de de-
marcação.

A litigância gerada pela contiguidade dos prédios, tem 
gerado uma enorme produção doutrinária e jurispru-
dencial, e isto porque se confunde com outro tipo de 
ação, a chamada ação de reivindicação (de restituição 
possessória). No entanto, a opinião doutrinária maio-
ritária tem entendido que numa ação de demarcação 
estamos perante um conflito de prédios, isto é, quando 
se discute os termos em que deve ser feita a medição, 
enquanto numa ação de reivindicação estamos a discu-
tir o titulo aquisitivo dos proprietários.

FESTA DE HALLOWEEN
Sábado 29 de outubro de 2022 às 18h30, o grupo Folclórico e Etnográfico Estrelas do 
Atlantico organiza a sua festa tradicional de Halloween com DJ JEFF GOUVEIA. 
Entrada Adultos: 45 Abóboras. Crianças dos 5-11anos 20 Abóboras. 
Guida: 450-736-0875 ou Dauno Ferreira: 514-825-6504 ou Dany Rebelo:514-809-4007

FOTO DA SEMANA

ZÉ AMARO NA CASA MINHOTAZÉ AMARO NA CASA MINHOTA
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CARNEIRO: Carta Dominante: o Imperador, que 
significa Concretização. Amor: Nunca desista dos seus 
sonhos! Uma nova oportunidade no campo amoroso 
está prestes a surgir. Saúde: Mantenha a mente sã 

praticando meditação.
Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos 
sem medo. Aprenda a confiar mais no seu potencial de 
sedução. Saúde: Proteja a sua pele aplicando um bom 

creme hidratante e fazendo uma exfoliação semanal. Dinheiro: 
Modere a possível tendência para gastar de forma impulsiva. 
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

GÉMEOS: Carta Dominante: o Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho telefone a 
um amigo com quem se sente sempre bem. A distância 
encurta-se quando nos dispomos a solucionar as 

situações. Saúde: Tendência para ter problemas de estômago. 
Dinheiro: Conseguirá manter a estabilidade, sem sobressaltos. 
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

CARANGUEJO: Carta Dominante: o Louco, que 
significa Excentricidade. Amor: Aproveite esta fase para 
dar um novo impulso à sua relação. Saúde: Cuidado com 
os excessos alimentares. Dinheiro: Procure controlar a 

impulsividade nos gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 
55, 66

LEÃO: Carta Dominante: a Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, 
que está mais carente.  Saúde: Mantenha as suas 
rotinas. Dinheiro: Seja mais exigente consigo, e 

conseguirá alcançar metas importantes na área profissional. 
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma 
relação de amizade poderá evoluir para algo mais sério. 
Abra o seu coração para o amor, seja feliz! Saúde: 

Cuidado com quedas e entorses. Dinheiro: Resolverá os seus 
problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

BALANÇA: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos tenham 
saudades suas. Telefone-lhes, faça videochamadas, 
escreva um e-mail que ajude a encurtar distâncias. 

Saúde: Está mais suscetível a infeções relacionadas com o 
aparelho reprodutor. Dinheiro: Afaste-se de intrigas no local de 
trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

ESCORPIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles 
que necessitam de si. Saúde: Com disciplina e controlo 
melhorará de qualquer situação delicada. Dinheiro: 

Uma pessoa amiga pode precisar da sua ajuda a nível material. 
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rei de Espadas, 
que significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que 
abusem da sua boa vontade. Saiba impor-se com firmeza 
e assertividade. Saúde: Possíveis dores nos ombros. 

Evite carregar pesos. Dinheiro: Cuidado com os investimentos. 
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: O Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém próximo 
pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento 
dos outros não corresponder às suas expectativas. 

Saúde: Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Fase favorável 
para adotar novas práticas. 
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

AQUÁRIO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
justiça. Amor: Terá tendência para querer isolar-se e 
refletir mais sobre aquilo que quer e aquilo que procura.  
Saúde: Cuidado, pois o seu sistema digestivo anda 

mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como organiza as 
suas finanças. 
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

PEIXES: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Procure esquecer situações menos 
positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos 
pessimistas e derrotistas. Acredite mais em si. Saúde: 

Pode precisar de consultar o seu oftalmologista. Dinheiro: 
Renove a vida financeira encontrando uma fonte alternativa de 
rendimentos.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

Gaspar Frutuoso o historiador das ilhas

Estamos a assinalar os 500 anos 
do nascimento do “Pai da his-
tória insular Atlântica”, o Dr. 

Gaspar Frutuoso cuja importância 
para o conhecimento do povoamento dos Açores, 
Madeira, Canárias e Cabo Verde, ou seja, da chama-
da Macaronésia, reveste-se de grande relevância.

Ao longo de três dias, congressistas de vários pontos 
do país apresentaram as suas investigações sobre a vida 
e obra daquele insigne sacerdote, historiador e escritor 
açoriano.

Imortalizado pela sua obra de descrição histórica e 
geográfica dos arquipélagos atlânticos Gaspar Fru-
tuoso nasceu na cidade de Ponta Delgada, mas é uma 
presença incontornável na cidade da Ribeira Grande, 
nomeadamente através da toponímia do centro histó-
rico, onde também se encontra a sua estátua, e foi onde 
escreveu as “Saudades da Terra”.

Nasceu em 1522 e faleceu em 159, historiador Gas-
par Frutuoso constitui uma referência no âmbito da 
História, da Genealogia, da Literatura, da Geografia, 
Biodiversidade, Geologia e Vulcanologia. 

viveu intensamente o ambiente cultural do seu tempo, 
deixando um legado que reflete um espírito moderno, 
centrado na busca do conhecimento que compaginou 
com a vida de sacerdote da Igreja de Nossa Senhora da 
Estrela, da Ribeira Grande. 

Por isso, torna-se muito importante celebrar o meio 
milénio do seu nascimento, para podermos avivar a 
memória dos mais novos e são muitos os que mesmo 
com cursos universitários não têm a noção de quem 
foi este teólogo e humanista que se pode considerar o 
maior historiador das nossas ilhas.

Com esta celebração, importa aproveitar o ensejo 
aprofundar o estudo da sua vida e obra, do tempo em 
que viveu e do contributo que deixou a múltiplas áreas 
científicas. Uma figura de tão grande relevo e prestígio, 
não pode ficar nas prateleiras das bibliotecas, tem de 
ser lido e estudado por todos os açorianos. As nossas 
escolas têm o dever de promover a divulgação da obra 
de Gaspar Frutuoso, como sendo uma espécie de lusía-
das das ilhas atlânticas.

Um simples clic no google poderá dar-nos acesso 
imediato à vasta obra deste ilustre micaelense e onde 
podemos pesquisar tantas matérias de interesse para 
o conhecimento dos primórdios do povoamento, tra-
zendo finalmente esta obra ao conhecimento e fácil 

acesso do público, cujos contributos originais são de-
cisivos para o conhecimento da história dos arquipéla-
gos insulares.

Este cronista insulano tem a sua obra dividida em seis 
livros o que possibilita todo o conhecimento da Ma-
caronésia. trazendo finalmente esta obra ao conheci-
mento do público. Esta é a edição anotada por Álvaro 
Rodrigues de Azevedo, que ao longo de 30 notas apre-
senta contributos originais e decisivos para o conheci-
mento da história do arquipélago da Madeira.

Por isso, e para além do vasto programa cultural as-
sociado ao evento, apresentamos esta página Web para 
memorar e enaltecer o sacerdote e o historiador, fazen-
do-lhe justa memória.

Da história de “Saudades da Terra”, que se encontrava 
na Livraria do Colégio de Todos os Santos, em Ponta 
Delgada, podemos realçar o facto de que, com a ex-
pulsão dos Jesuítas de Portugal, o manuscrito ficou à 
guarda da família Borges Bettencourt, sendo compra-
do por Duarte Borges da Câmara Medeiros em 1840, 
tendo os Marqueses da Praia e Monforte os oferecido 
à Junta Geral de Ponta Delgada, ficando desde então à 
guarda da Biblioteca Pública de Ponta Delgada, o qual 
constitui um dos códices mais notáveis do seu acervo 
documental. 

De facto, a obra de Gaspar Frutuoso continua a ser 
de consulta obrigatória para todos os que pretendem 
desvendar o modo como se processou o povoamento e 
a ocupação destas ilhas, pouco após o arranque da ca-
minhada de colonização dos Açores. Apesar de não ter 
sido dos primeiros que povoaram as ilhas, ainda con-
seguiu, graças às suas fontes, descrever a chegada dos 
portugueses e dos outros povos que arribaram a estas 
ilhas. A sua ação não recaiu apenas sobre as temáticas 
religiosas construiu uma obra literária que é um verda-
deiro compêndio histórico, e considerado um tratado 
de corografia renascentista, que espelha bem o seu co-
nhecimento enciclopédico.



4 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 20 OCTOBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 20TH OF OCTOBER 2022COMUNIDADE

Noite Branca no Clube Oriental

A primeira festa foi no 
São João pois não 
tivemos o arraial 

como todos os anos, chovendo toda 
a noite mas mesmo assim os poucos 
festejaram no salão de festas com os 

bons petiscos a moda orientalista; não 
baixando os braços este pequeno elen-
co directivo levou a termo com mui-
ta garra mais uma das muitas Noites 
Brancas pois e o pioneiro deste evento, 

a decoração da sala estava óptima, e o 
jantar arroz de marisco que por sua 
vez foi de (comer e chorar por mais) as 
cozinheiras estão de parabéns.

A música esteve a cargo do conjunto 
contacto que são como o vinho do por-
to (quanto mai velho melhor) e o carlos 
com a sua música e a sua voz de ouro e 

belas canções ninguém podia aquecer as 
cadeiras. Não será a pandemia que vai 
parar estes bravos diretores e a próxima 
festa será o São Martinho no dia 12 de 
novembro com a ementa a seguir e não 
faltará as boas castanhas portuguesas 
parabéns ao oriental.

TELMO BARBOSA
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SYLVIO MARTINS

25º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE

Juntos de novo numa grandiosa Gala em Laval

28 de Setembro de 1996 a As-
sociação Saudades da Terra 
Quebequente foi fundada 

com um grupo de amigos, registado em 1997, e a 
primeira festa foi concretizada em outubro de 1997 
com a festa de São Paulo, 25 anos depois podemos 
notar que eles são realmente um dos melhores orga-
nizadores de festas na comunidade portuguesa em 
Montreal. Fazem dois dos melhores eventos do ano, 

com a Festa do Chicharro e a Festa de São Paulo e 
é de salientar que eles conseguiram fazer o impossí-
vel possível. Encher uma sala em uma semana com o 
melhor e maior espetáculo  do ano.

Foi no sábado 15 de outubro que a Associação Sau-
dades da Terra Quebequente realizou uma Gala que 
ficará na história da comunidade como a melhor do 
ano (já que só temos 4 meses para contar, por causa da 
Covid-19). A sala de Nossa Senhora de Fátima não é 
das maiores mas o estilo é sensacional para fazer festas 
para a nossa comunidade,... há estacionamento com 

fartura, e a sala é muitíssima linda, o mais importante 
é continuar a dar uns toque para embelizar a sala para 
ser ainda mais bela.

O melhor que podemos dizer é que a sala é o mínimo 
mas a decoração e a preparação para esta gala foi sen-
sacional, a entrada com um tapete vermelho, as mesas 
em preto e as cadeiras foradas em vermelho, dando um 
estilo único na comunidade para este evento.

Podemos notar a que lista dos artistas desta noite é 

uma riqueza sensacional e para um preço inegualável 
através da comunidade, há festa a 60$ que nem che-
ga aos calcanhares desta festa e o seu preço é de 60$ o 
que acho isso um bocadinha difícil a compreender. No 
som DJ Alex Moreira fez um excelente trabalho com 
um som profissional e que não houve falta nenhuma. 
Na primeira parte o cantor Cesar Russo que veio de 
Ontário fez um espetáculo sensacional, e que admirei, 
porque ele voltou no fim da festa e fez vibrar a sala ain-

da mais, e, claro como era no final da festa aproveitei 
dançar e bailar com a sua música, parabéns e continua 
assim vais ser um dos melhores em breve.

Claro a estrela da noite foi Zé Amaro, quando ele 
começou todos adoraram, e, claro, depois do espetá-
culo todos disseram que ele fez um espetáculo para 
arrebentar todos. A sua disposição, a sua maneira de 
ser, e o seu bem estar foi extraordinário. E, ele merece 
palmas até 5h da manhã, porque ele fez um show que 
eu nunca vi. Ele fez Estremecer a sala com todos os 

presentes. Parabéns Zé.
Na parte protocolar,... OS 25 MAIS foram: Tony Melo, 

Mário Marinho, Mário Carvalho, João Gonçalo, José 
Manuel Pimentel, Joe Pimentel, Adelaide De Melo, 
Roberto Tavares, Natalia Melo, João Carvalho, Ruben 
Melo, Gualberto Rita, Mike Arruda, Lina Pereira, Fa-
bio Carvalho, Alex Braga, Sylvio Martins, José Silva, 
Valerie Arruda, Deotade Melo,  António Linhares, Ge-
rald Linhares, Tony Cordeiro, Emanuel Almeida, Vitor 
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EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

No passado dia 13 de Outubro de 2022 fez 
105 Anos no último dia do aparecimento 
da Virgem Nossa Senhora de Fátima aos 

3 Pastorinhos Lúcia, Francisco e Jácinta no seu 
Adeus? 

Porquê Portugal foi escolhido para receber a Mãe 
de toda a humanidade?. Nossa Senhora já tinha sido 
Proclamada Rainha do Céu na companhia de todos 
Anjos e Santos pelo seu Bendito Filho Jesus Cristo. 
Por isso, no reinado de D. João IV Rei de Portugal 
Proclamou nossa Senhora como Rainha de Portugal 
e esta Coroa nunca mais foi usada pelos nossos Reis 
ficou guardada num Museu em Portugal. Na perig-
naçao há Cova da Iria deste ano os Peregrinos de 
todo o mundo pediam a Nossa Senhora de Fátima a 
Paz de todo o mundo mas muito especial da mártir 
Nação da Ucrânia.

O Ex. Papa Santo João Paulo II è a Luz que o mun-

do teve ele que interceda por nós principalmente que 
haja Paz entre os Homens de todo o mundo e que a 
nossa querida Mãe de toda a humanidade escute as 
nossas preces e que acabe com a guerra no Mundo.

Eu e minha mulher já tivemos a felicidade de estar 
no 12 de Outubro na procissão das velas não há pala-
vras para descrever Bem Hajam.

APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

NA COVA DE IRIA PORTUGAL

Braga. Houve 4 homenagens: Zé Amaro, Bailinho Por-
tuguese, Cantinho das Alegrias:  Dina Franco e An-
gelo Soares e Alberto Feio. Os convidados de Honra: 
Pedro Nuno Melo, presidente da Câmara Municipal 
da Povoação, Arthur Sousa da Worlee Internacional, o 
Embaixador do Canadá, António Leão Rocha e a sra. 
Luisa Leão Rocha, o Sr. Cônsul-Geral de Portugal em 
Montreal Francisco Saraiva e Sr. Luís Rodrigues, pre-
sidente do grupo Sata, Alex Braga da Associação Ami-
gos da Ribeira Quente do Ontário.

A mensagem do presidente Roberto Carvalho: "Foi 
sem dúvida uma noite de gala sensacional, podia es-
tar  aqui toda a noite mas não conseguia encontrar as 
palavras certas para descrever como foi. Um grande 

obrigado a todos os nossos convidados. A equipa que 
serviu as mesas, às pessoas  que trabalharam no bar e  
a equipa da cozinha que fez um excelente trabalho. Aos 
órgãos de comunicação social. Para finalizar, obrigado 
ao Alex Moreira pelo o som, César Russo e ao nosso  

grande artista Zé Amaro pelo grande espectáculo que 
nos deu... Foi uma noite que de certeza vai ficar para a 
história da Quebequente. Obrigado, gente boa como 
sempre aquele abraço de amizade!".

Parabéns a organização e Feliz Aniversário.



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 20 OCTOBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 20TH OF OCTOBER 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 | 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

Receita de Bife ao Molho Pimenta

INGREDIENTES: 
2 bifes de vaca (do lombo) – 180gr cada;
100ml de caldo de carne natural (aproxim. meio cubo);
200ml de natas;
50gr de manteiga;
Mistura de pimentas em grão (2 colheres de sopa cheias);
1 colher de chá de molho inglês;
Flor de sal q.b.

MODO DE PREPARO: 

1º Esmague as pimentas num almofariz (aten-
ção: quanto mais esmagadas ficarem as pi-

mentas mais forte ficará o molho – o processo 
ficará como ao gosto de cada um);

2º Temperar os bifes com flor de sal (atenção: 
o caldo de carne já é salgado, não abuse da 

flor de sal);

3º Colocar a manteiga na frigideira e deixar 
aquecer;

4º Fritar os bifes de ambos os lados (no pon-
to que preferir, não esquecendo que quanto 

mais passados mais seca poderá ficar a carne);

5º Reserve os bifes;

6º Com a manteiga que restou na frigideira adi-
cionar a pimenta, o caldo de carne e o molho 

inglês;

7º Deixar o molho reduzir para metade;

61 anos ao serviço dos 
nossos leitores, 

clientes e à comunidade

8º Bater as natas com uma 
vara de arames para ganhar 

alguma consistência;

9º Na frigideira juntar as natas 
ao molho preparado anterior-

mente, mexer bem e deixar co-
zinhar mais alguns segundos (o 
molho deverá ficar cremoso);

10ºNum prato coloque o bife 
e regue-o com o molho de 

pimenta.

Delicie-se e tente não repetir.
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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

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

†
NECROLOGIA

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

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

†

Precisa-se de cozinheiros com 
ou sem experiência para um 

restaurante bem estabelecido 
em Montreal com bons salários 

a tempo inteiro ou parcial.
Pode se apresentar ou 
telefonar 514-842-2661

JOSÉ MANUEL FONSECA 
MENDES DA PAULA

1940-2022

Faleceu em Montreal, 
no dia 15 de Outubro de 
2022, aos 82 anos de 
idade, o Exmo. Sr. José 
Manuel Fonseca Mendes 
Da Paula, natural de 
Teixoso, Covilhã, Portugal, 
esposo de Gracinda 
Ferreira Simões Mendes 
da Paula. Deixa saudades 
à sua esposa, filha, neta, 
genro, restantes familiares 
e amigos. Haverá uma 
cerimónia comemorativa 
onde as suas cinzas serão 
espalhadas no próximo 
sábado 22 de Outubro às 
13h no complexo Memoria 
em Laval, 
2159, Boul. Saint-Martin Est 
Laval (Québec) H7E 4X6
tel.: 514-277-7778
A família acolherá parentes e amigos no restaurante 
Estrela do Oceano (101 Rue Rachel E, Montréal) entre 
as 14h e as 16h do mesmo dia. A família também 
agradece desde já a todos que partilharão o pesar e as 
saudades. 

EMPREGOS

Precisa-se de uma pessoa 
para fazer entregues das 

encomendas (livreur).
Danny

514-843-6668

JOAQUIM ROCHA
1944-2022

Faleceu em Montreal, no 
dia 13 de Outubro de 2022, 
aos 78 anos de idade, o 
Exmo. Sr. Joaquim Rocha, 
natural de Salir, Algarve, 
Portugal. Deixa saudades 
a sua esposa Maria José 
Guerreiro seu filho Arménio 
Rocha, neta, restantes 
familiares e amigos.
Haverá uma cerimónia 
comemorativa na igreja 
Santa Cruz no próximo 
sábado 22 de Outubro às 
10h. A familia vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem-haja.
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Marcha simbólica da “Team Paulo” no Parque Maisonneuve

Ao pedido da Marie Moreira, 
pois sei o quanto está causa 
é importante para ela, a sua 

mãe faleceu desta terrível doença, 
aqui vai um artigo diferente de to-

dos aqueles que estão acostumados a ler. Pois sei o 
quanto está causa é importante para ela e hoje mais 
do que nunca apoiarei está causa. 

Foi no sábado 15 de outubro que se reuniu cerca de 80 
pessoas para realizar a primeira marcha simbólica da 
“Team Paulo” no Parque Maisonneuve afins de anga-
riar fundos para a Société de Leucémie et Lymphome 
du Canada fundos que servem para pesquisas e para 
dar apoio às famílias que são vítimas desta doença. 
Team Paulo foi formada em abril 2022 depois de um 
diagnóstico de um membro bem conhecido da nossa 
comunidade. 

O objetivo deste 
evento foi simples-
mente de reunir se e 
fazer uma caminha-
da de 5 km com uma 
lanterna na mão as 
quais iluminavam 
o nosso caminho 3 
cores de lanternas 
existem branca para 
quem teve o ou tem 

o cancro, verme-
lho para quem 
suporta a causa e 
dourada para re-
cordar a memória 
dos que partiram 
deste mundo de-
vido a este can-
cro.  Cada pessoa 
escolheu a cor da 
lanterna que os re-

presentava e de passo firme caminharam pelo parque 
os 5km. 

É graças aos vossos donativos que este ano Team Pau-
lo recolheu um montante de $7,146.00 para a Société 
de Leucémie et lymphome du Canada e agradecemos 
do fundo do coração a todos pela vossa generosida-
de. Para todos os leitores que desejaram fazer um 
donativo ainda é possível até ao 22 de outubro atra-
vés do site : https://secure.llscanada.org/site/TR/LTN/
Quebec?team_id=3740&pg=team&fr_id=1354&s_
locale=fr_CA

Sozinho é impossível fazer-mos avançar as pesquisas 
para curar do cancro mas juntos iremos conseguir! Fi-
quem alertos, 2023 está em breve as nossas portas e 
alguns eventos iram se realizar ao longo do ano para 
angariar fundos para a campanha 2023 de Team Paulo.

Bem Hajam a todos.

NATHALIE MARQUES
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9ª JORNADA
07/10 Gil Vicente 0-1 Estoril Praia
08/10 Santa Clara 1-2 Sporting
  Portimonense 0-2 FC Porto
  Benfica 4-2 Rio Ave
  P. Ferreira 0-1 Vitória SC
09/10 Boavista 1-1 Marítimo
  Casa Pia 0-1 FC Vizela
  SC Braga 0-1 GD Chaves
10/10 FC Arouca 4-1 FC Famalicão

10ª JORNADA
21/10 FC Porto 15:15 Benfica
22/10 Famalicão 10:30 P. Ferreira
  Estoril Praia 13:00 SC Braga
 Sporting 15:30 Casa Pia
23/10 FC Vizela 10:30 Santa Clara
  Marítimo 10:30 FC Arouca
  GD Chaves 13:00 Gil Vicente
  Vitória SC 15:30 Boavista
24/10 Rio Ave 15:15 Portimonense

9ª JORNADA
15/10 Est. Amadora 2-1 SC Covilhã
18/10 Benfica B 5-1 CD Mafra
  Torreense 0-1 B SAD
  Feirense 1-2 Moreirense
19/10 Académico de Viseu 2-2 Leixões
  FC Porto B 0-0 FC Penafiel
  Nacional 1-1 Vilafranquense
  CD Tondela 1-1 UD Oliveirense
16/11 Farense 15:15 Trofense

10ª JORNADA
22/10 SC Covilhã 6:00 Torreense
  B SAD 15:30 Benfica B
23/10 Trofense 6:00 FC Porto B
  UD Oliveirense 9:00 Nacional
  FC Penafiel 9:00 Feirense
 Moreirense 10:30 Farense
  CD Mafra 10:30 Est. Amadora
  Vilafranquense 13:00 A. de Viseu
24/10 Leixões 13:00 CD Tondela

14/10 Olhanense 0-2  B SAD
  Moreirense 3-0  Vilafranquense
  Amora FC 2-3 Estoril Praia
15/10 Nacional 3-1(a.p.) UD Oliveirense
  Fontinhas 0-2 FC Arouca
  CD Mafra 4-2(a.p.) Marítimo
  Serpa 0-3 Gil Vicente
  Canelas 2010 1-3 Vitória SC
  Trofense 0-1 FC Famalicão
  AD Sanjoanense 3-2(a.p.) Belenenses
  FC Penafiel 3-3(1-2)GP FC Vizela
  Imortal DC 0-3 Farense
  A. de Viseu 1-0 Oriental
  CD Tondela 2-0 Santa Clara
  Caldas SC 1-1(3-5)GP Benfica
16/10 SC Courense 0-6 Camacha
  Dumiense/CJP II 2-1 Real SC
  AR São Martinho 0-2 Casa Pia
  FC Oliv. Hospital 3-2(a.p.) Rio Ave
  Valadares Gaia 3-2(a.p.) GD Chaves
  Machico 1-0 Boavista
  Länk Vilaverdense 2-0 Portimonense
  Vitória FC 2-0 Paços de Ferreira
  Vianense 1-2 Beira-Mar
  Pêro Pinheiro 4-0 Sp. Pombal
  Bragança 0-1(a.p.) Pevidém SC
  CDC Montalegre 1-3 S. João Ver
  Tirsense 1-4 Leixões
  Rabo Peixe 2-1 Sertanense
  FC Felgueiras 1932 1-2 SC Braga
  Varzim 1-0 Sporting
  Anadia FC 0-6 FC Porto

TAÇA DE PORTUGAL
3ª ELIMINATÓRIA

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

MEIAS-FINAIS (WEST)
20/10 Los Angeles FC 22:00 LA Galaxy
23/10 Austin FC 20:00 FC Dallas
MEIAS-FINAIS (EAST)
20/10 Philadelphia Union 20:00 FC Cincinnati
23/10 CF Montréal 13:00 New York City FC

«João Félix tem de entender que tem
de dar a vida pelo Atlético de Madrid»
O ex-futebolista Juanfran, que passou pelo 

Atlético Madrid entre 2011 e 2019, comen-
tou a atualidade do emblema 

colchonero e, em particular, a fase di-
fícil que atravessa João Félix, que per-
deu um lugar no onze e em dois dos 
últimos três jogos não chegou sequer 
a ser lançado por Diego Simeone.

«Esteja ele em campo um minuto ou 
90, ele tem de saber e de entender que 
tem de dar a vida por este símbolo, cor-
rer e trabalhar. Não gostei muito dos 

jogos anteriores, em que ele estava incomodado por 
ter poucos minutos, mas estou certo de que se ele en-

trar como entrou contra o Athletic Bil-
bao no San Mamés [n.d.r.: 8 minutos 
em campo], terá mais minutos», disse 
o antigo defesa em declarações à mar-
gem de um ato solidário relativo ao Dia 
Mundial do Cancro da Mama.

«Confio no João. É um jogador muito 
importante para nós, sei que é um bom 
rapaz e o que mais queremos é que es-
teja feliz», referiu ainda.

Liga: já há árbitro para o FC Porto-Benfica
João Pinheiro é o árbitro nomeado para dirigir o 

FC Porto-Benfica. O clássico está agendado para 
sexta-feira, no Estádio do Dragão e será dirigido 

pelo juiz da da Associação de Futebol de Braga.
Os assistentes serão Bruno Jesus e Luciano Maia e o 

4.º árbitro é Rui Costa. Tiago Martins será o VAR e 
Luís Godinho estará no AVAR.

O FC Porto, segundo classificado, com 22 pontos, re-
cebe o Benfica, líder, com 25, no Estádio do Dragão, 
em jogo com início às 15:15 (hora de Montreal).

FC Porto prepara clássico com quatro jogadores fora

O FC Porto prosseguiu esta quar-
ta-feira a preparação para o 
clássico diante do Benfica, ain-

da com quatro nomes no boletim clínico.
Segundo os dragões, além de Pepe, que 

recupera de lesão, Galeno continua em 

gestão de esforço, enquanto João Mário e André Fran-
co voltaram a realizar tratamento, pelo que o quarteto 
não trabalhou às ordens Sérgio Conceição. A manhã 
ficou ainda marcada pelo acidente de Bernardo Folha 
a caminho do Olival, embora o médio não tenha sofri-
do qualquer ferimento.
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