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CASAIS DA SEMANA

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.

FOTO DA SEMANA

FESTA BRANCA NA MISSÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DE LAVAL 
Sábado 19 de novembro às 18h30, a festa será animada pelo Duo de Tony Câmara, Mike 
Silva, Jaime Machado de Elite Sounds DJ vindos de Toronto. Guida de Freitas: 514-833-
6558 ou Graça Azeredo: 514-449-8854 ou Dauno Ferreira: 514-825-6504.
JANTAR DE SÃO MARTINHO NO CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
Sábado 12 de novembro às 19h30, organiza-se a festa tradicional de São Martinho. 
Ementa: entrada Bacalhau à Brás; sopa Caldo Verde; Prato principal Bife da vazia com 
batatinhas "à Padeiro" e Sobremesa. Reserva o seu lugar: 514-844-1406
ANIVERSÁRIO DO CIRCULO DOS AMIGOS DE RABO DE PEIXE
Sábado 12 de novembro às 18h. A festa será animada por Arlindo Andrade, David deMe-
lo e DJ Jeff Gouveia. Buffet Mariana 4397 rua Denis Papin em St-Leonard, Qc, H1R 3J8. 
Reserva o seu lugar: Diane Borges: 514-570-1081 ou António Calisto: 514-777-1551.

SÃO MARTINHO GFEP MONTREAL | LEMBRANÇAS DO RIBATEJO
Sábado 19 de novembro às 18h30. O Grupo Folclórico e Etnográfico Português de Mon-
treal | Lembranças do Ribatejo organiza a sua festa tradicional de São Martinho. Esta fes-
ta terá como convidada a Cheffe Helena Loureiro para confecionar este saboroso jantar. 
A festa será animada pelo conjunto Contacto. Igreja Saint-Enfant Jésus situado no 5039 
rua St-Dominique. Podem reservar o seu lugar: 514-743-7355 ou 514-880-2964.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

Se tem 60 anos e tem rendimentos 
reduzidos, candidate-se aos 

apartamentos no Foyer Santa Cruz.
Os formulários de inscrição estão 

disponíveis no escritório da Missão Santa 
Cruz situada no 60, rua Rachel Oeste ou 

podem chamar para o 514-844-1011.
Horário - Terca à Sexta das 9h às 13h 

e das 14h às 18h.

4160, rue Clark, Montreal, Quebec

Um exemplo do faz-de-conta

O Reino Unido vive momen-
tos políticos complicados, e 
à hora que escrevo estas li-

nhas é anunciado que Rishi Sunak é 
praticamente dado como vencedor a 

substituir Liz Truss que foi uma catástrofe. 
Pergunta: será que Truss não era uma catástrofe anun-

ciada? 
Claro que era, só quem nunca a viu discursar uma vez 

poderia sequer assumir que ela seria uma boa candida-
ta, quanto mais primeira ministra seja de que país fosse! 
Já nem vou às ideias, que olhando para um período de 
tempo mais alargado só mostra que Liz Truss é do tipo 
que se agarra mais à forma do que ao conteúdo para 
agradar à moda do momento. Mas o problema tem 
origens anteriores, quando a fação que agora domina o 
partido conservador começou a tomar conta do apare-
lho do partido e pouco a pouco minou o conservadoris-
mo britânico a que estávamos habituados. Em paralelo 
com os republicanos conservadores americanos, o atual 
conservadorismo é um conservadorismo de face res-
sentida, voltado para si mesmo, desligado da realidade, 
amuado em torno de utopias que não têm qualquer fun-
damento em relação à realidade que se vive, retrógrado 
na sua abordagem, incapaz de lidar com a pluralidade, 
auto condescendente mas implacável, diria mesmo 
sádico, no julgamento e crítica aos outros. Pasme-se, 
por exemplo, os republicanos conservadores america-
nos que chegam ao ponto de quase idolatrarem Putin! 
Quando é que nós, que vivemos parte ou a totalidade 
da segunda metade do século passado, imaginaríamos 
tal coisa? Republicanos a simpatizarem com um dita-
dor russo? Reagan deve estar a dar voltas no túmulo! 
Mas voltando ao Reino Unido, o mal que assola o par-
tido conservador, visível a todos exceto a eles mesmo 
ainda inebriados no orgulho narcísico político, é um 
sinal que deve colocar em alerta todos os movimentos 
políticos, organizações sociais, empresas, enfim, toda a 
sociedade. Há um cancro do faz-de-conta que penetra 
por todo o lado tornando o absurdo aceitável a ponto de 
que o cidadão comum, já deveras ocupado com a lida 
da sua vida, perde completamente o rumo. No mesmo 

exemplo britânico, a simples existência da ideia da pos-
sibilidade de retorno de Boris Johnson é um absurdo 
que felizmente, para sanidade mental geral, não passou. 
Como é que um partido justificaria que um persona-
gem, que até há dois meses atrás foi declarado pelos 
seus pares incompetente para o cargo de primeiro mi-
nistro, poderia agora ser possibilidade para regressar? 
O cidadão comum pensa que está “entregue à bichara-
da”, e provavelmente está. Mas a solução deste problema 
reside nele mesmo. Quando o cidadão aceita, participa 
e promove o narcisismo, o orgulho desenfreado, as so-
luções miraculosas sem fundamento, está efetivamen-
te a dar carta branca, está a indicar o que pretende dos 
seus líderes. Em linguagem corrente, quando o cidadão 
não penaliza aqueles que mentem, aqueles que se cor-
rompem, aqueles que dão benesses indevidas, aqueles 
que exaltam as emoções negativas como o medo, a 
raiva, a violência, o interesse selvagem em prejuízo de 
terceiros, que simpatizam ou promovem pessoas de 
caráter duvidoso ou claramente criminoso, está a cons-
truir o mundo com essas premissas. Ainda vejo muitos 
políticos e cidadãos por vários países persistirem na 
ilusão conspirativa da covid, invocando liberdade como 
justificativa, quando na realidade não passam de seres 
amedrontados e deslocados da realidade do globo. Há 
muita sabedoria popular válida, e na minha vivência no 
interior lusitano sempre me disseram que lidando por 
exemplo com um animal, seja ele um cão, um gato, um 

vitelo, uma ovelha, até um simples pássaro de gaiola, de-
veríamos ter a máxima atenção no caso do animal estar 
com medo, sentir-se encurralado, assustado, nervoso 
ou, perdoem-me o anglicismo, “estressado”. Da mesma 
maneira, uma pessoa onde a natureza instintiva tem 
mais peso, devemos ter o cuidado mas ao mesmo tem-
po a firmeza de assumir a existência deste problema e 
de abordá-lo. Ignorar esta realidade só nos faz copartici-
pantes da criação do mundo ilusório, que como todas as 
ilusões, nos conduzirá inevitavelmente à desilusão para 
nos acertar com a realidade mas com prejuízo material 
avultado e pior, com custo de vidas humanas.
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ANTÓNIO FIGUEIRA

Coisas do Corisco

Caros leitores cá estamos 
nós outra vez a preparar as 
festas do Natal e a seguir a 

da passagem do ano. O tempo voa 
como se costuma dizer, a vida corre como areia entre 
os dedos, tens a mão cheia e sem dares por isso estás 
de mãos vazias.

Eu venho de passar duas semanas na França, em Nice 
e na ilha de Corse na Côté D’azur, com uma tempera-
tura mesmo boa e com umas praias razoáveis, com a 
particularidade de em vez de areias era pedras, pedras 
em quantidade industrial.

Só em Cannes e que 
encontrei praia de 
areia, mas como tinha 
um apartamento em 
Nice só fui lá uma vez, 
durante os três dias 
que aluguei um carro, 
porque os outros dias 
andávamos eu mais 
a conversada a pé, a 
melhor maneira de 
se visitar uma cidade, 
sobretudo na Europa. 

Também fomos a Mónaco pela segunda vez que vi-
sitamos este Condado, vale a pena por lá passar, mas 
não dormir porque como devem imaginar é carinho os 
hotéis em Monte-Carlo. Aproveito para vos informar 
que existe uma rua dos Açores em Mónaco. 

Também visto que a Itália que faz fronteira com Fran-
ça, aproveitamos para ir tomar uma «biqueira» para 
finalmente descobrir que os franceses que estão perto 
vão a Itália fazer as compras porque sai mais barato que 
na França. 

De facto o custo de vida é dispendioso na França, 
muito mais que em Portugal e sobretudo naquela zona 
turística, a Côté D’azur. 

Quando estávamos à espera do embarque para Mon-

treal no aeroporto de 
Nice encontrei o Cos-
ta mais a esposa que 
também foram passar umas férias à França. 

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

10 E 11 DE OUTURBO DE 2022

Segunda edição do FITSEDD no Hotel Bonaventure

Nos dias 10 e 11 de outubro de 
2022, os organizadores do 
Forum FITSEDD receberam 

as Vossas Exmas. Eva Bazaiba Masudi 
Vice-Primeira Ministra, Ministra do 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Repú-
blica Democrática do Congo, Exma. Sra. Aissatou 

Sophie Gladima Ministra dos Petróleos e Energia 
da República do Senegal, o Ministro Conselheiro 
da Embaixada do Senegal em Ottawa, a Directora 
do REPAF-Rede empresarial dinâmica de empresá-

rios, profissionais e estudantes principalmente de 
origem africana, o Diretor Geral da ANER, Exma 
Sra. Rose Galvez, Senadora Independente do Go-
verno do Canadá, que publicou o white paper: Ali-
nhando as Finanças Canadianas com Compromis-
sos Climáticos e o Sr. Malki Zouheir do Instituto de 
Inteligência Artificial do Quebéc. 

Durante o encontro foram abordadas questões re-
lacionadas com o lançamento do novo programa de 

financiamento do Ministério do Meio Ambiente e 
Combate às Mudanças Climáticas do Quebéc

e projectos reais em execução, além de painéis e 
conferências. 

Um almoço ''style déjeuner'' conferência foi ofere-
cido no local 

A edição deste ano foi rica por vários motivos: O 
FITSEDD não se limitou apenas na troca de ideias 
e palestras. É um fórum inovador que apresentou 
projetos reais em implantação, bem como soluções 
concretas e sustentáveis   já implantadas.

O Fórum de Inovações e Tecnologias para Transição 
Energética, Proteção Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável é um organismo independente sem fins 
lucrativos que trabalha para desenvolver e fortalecer 
o enorme potencial da parceria África/Canadá/Que-
béc para a implementação e desenvolvimento de no-
vas abordagens eco-responsáveis, tecnologias verdes 
bem como a promoção de boas práticas duradouras. 

O FITSEDD 2022 também visa oferecer às empresas 
e organizações participantes uma estrutura de inter-
câmbio favorável ao desenvolvimento de parcerias 
e colaborações empresariais para enfrentar grandes 
desafios. 

O fórum aconteceu com o apoio financeiro do Mi-
nistério das Relações Internacionais e da Francofo-
nia do Quebec, e várias parcerias e colaborações em 
Quebéc e na África.
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Uma Semana BEM cheia na Casa dos Açores

Uma da mais lindas atividade da 
Casa dos Açores do Quebec é a 
semana cultural. Há sempre lin-

das surpresas nesta semana cultural, tal como expo-
sições, lançamentos de livros, Fado, e muito mais. 
Assim podemos ver que quarta-feira foi a Filarmóni-
ca do Divino Espírito Santo de Laval que abriu a se-
mana cultural, depois foi o Rancho Folclórico "Ilhas 
de encanto" que nos encantou com a lindas danças 
e o primeiro dia desta semana cultural finalizou-se 
com a exposição de pinturas da Cândida Martins. 
Quinta-feira, 20 de outubro foi o grupo "Reviver" 
que fez uma linda peça de teatro e para finalizar um 
lindo concerto do Grupo Coral desta casa. Sexta-
-feira tivemos uma noite de Fado com a Academia 
de Fado e a Jordelina Benfeito. 

Comemorou-se no passado dia 23 de Outubro a 14ª 
semana cultural. Assim como o 44º aniversário da casa 
dos Açores do Quebec e ao mesmo tempo festejou-

-se o 25º aniversário do Rancho Folclórico "Ilhas de 
Encanto", um serão bastante animado, como é hábito 
das nossas gentes dos Açores. A sala esteve repleta de 
público, pois foi o encerramento de mais uma sema-
na cultural em que tivemos presente a nossa cultura 
da dança as artes plásticas tivemos um pouco de tudo.
Em destaque a presença do Sr. Cônsul de Portugal em 
Montreal, Francisco Saraiva, o presidente da Câmara 
de Anjou, Sr. Luis Miranda, Sra. Adelaide Vilela poe-
tisa, o Sr. Dr. António Cabral Advogado, a fadista Jor-
dalina Benfeito, honraram com a sua presença.Foram 
agraciados a titulo postumo duas pessoas que deram 
um grande contributo para a Casa dos Açores do Que-
bec, lembro o saudoso Manuel António, pessoa impar 
que adorava tudo o que fosse Açoriano, não esquecen-
do o seu adorado Santa Clara clube de futebol, o ran-

JORGE MATOS
E FOTOS DE HUMBERTO CABRAL

cho folclórico igualmente agraciado por lembranças a 
todos os seus elementos. Depois de uma breve alocu-
ção do Sr. Presidente da Casa dos Açores do Quebec, 
Eduardo Leite, foi servido um belíssimo jantar confec-
cionado pelas cozinheiras da casa festiva.

A animação esteve a cargo do excelente DJ Jeff Gou-
veia que com música anima-
da fez redopiar toda aquela 
animada gente em fraca ale-
gria e confraternização que é 
habito das nossas gentes dos 
Açores. 

Viva a Casa dos Açores.
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CARNEIRO: Carta Dominante: 4 de Espadas, 
que significa Inquietação, agitação. Amor: Apoie 
o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. O 
companheirismo fortalecerá os laços. Saúde: Poderá ter 

problemas digestivos. Dinheiro: Esta não é altura para arriscar 
em negócios. Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Uma nova 
amizade ou uma relação mais séria poderá ganhar 
bases mais sólidas. Saúde: A instabilidade a nível 

emocional será a causa de alguns desequilíbrios físicos. 
Dinheiro: A vida profissional está em alta. 
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

GÉMEOS: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo poderá 
precisar de desabafar consigo. Oiça-o com atenção e 
amizade. Saúde: Beba mais sumos naturais. Dinheiro: 

Este é um período em que pode fazer uma compra especial, 
mas não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que 
significa Generosidade. Amor: Divirta-se mais com o 
seu companheiro. Revitalize a relação. Saúde: Poderá 
andar tenso, procure descomprimir. Dinheiro: Procurará 

ajudar os seus familiares a nível material.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

LEÃO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Escolha bem as amizades se não quer 
sofrer desilusões. Procure a companhia de quem lhe 
faz bem. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de 

irritação. Procure divertir-se e relaxar mais. Dinheiro: Não se 
precipite nos gastos. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

VIRGEM: Carta Dominante: a Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: A sua simpatia poderá despertar 
em alguém um sentimento mais forte por si. Saúde: 
Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Conseguirá 

ter domínio sobre as questões que o preocupam.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

BALANÇA: Carta Dominante: o Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se 
num período difícil, mas a sua força de vontade será 
determinante para vencer esta fase. Saúde: A sua 

autoestima anda em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa altura para 
apostar na valorização pessoal, faça uma formação online. 
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que 
significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenderá 
a partilhar mais as suas ideias e sentimentos com o 
seu par. Saúde: Cuidado com a linha, faça exercício. 

Dinheiro: Os novos projetos terão uma evolução bastante lenta. 
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 8 de Copas, que 
significa Concretização, Felicidade. Amor: Para que a 
sua relação seja fortalecida aposte no romantismo e 
compreensão. Saúde: Precisa de fortalecer os ossos, 

coma alimentos ricos em Cálcio. Dinheiro: Tenha cuidado com a 
forma como canaliza os seus rendimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Provável desentendimento com alguém especial. Diga 
o que sente com carinho e honestidade. Saúde: Faça 

exercício físico que o ajude a descarregar a tensão acumulada. 
Dinheiro: Saiba lidar melhor com a descida do seu poder de 
compra. Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

AQUÁRIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que 
significa Proposta Vantajosa. Amor: Dê mais atenção 
aos seus filhos. Um lar harmonioso é a maior felicidade 
que lhes pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos. 

Dinheiro: Pode receber uma proposta relacionada com o seu 
trabalho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

PEIXES: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Uma relação que já está desgastada 
poderá terminar. Saúde: Tendência para sentir dores 
musculares. Evite fazer esforços. Dinheiro: Se gastar 

em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as contas que 
são certas. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

COMUNIDADE

Emanuel Rego e Rui Rodrigues
receberam o "Maillon d'Or 2022"

É de salientar na nossa comunidade que há pessoas 
que recebem prémios de alto nível no Quebec, Ema-
nuel Rego e Rui Rodrigues ganharam os "Franqueados" 
do ano! É também importante de notar que "Pattes Et 
Griffes" festejou os seus 10 anos de existência e 55 lojas 
abertas e somos todos orgulhosos de ver três pessoas 
que foram distinguidos no" Maillon d'Or 2022"

Com tempo tudo é possível, tive o prazer de en-
contrar Bruno Costa e tivemos uma linda con-
versa entre duas pessoas, espero que vocês vão 

gostar.

JORNAL A VOZ DE PORTUGAL: VAMOS CO-
NHECER MELHOR “QUEM É BRUNO COSTA?

BRUNO COSTA: Sou natural da freguesia das Fur-
nas, São Miguel, Açores. Tenho uma família maravi-
lhosa que me apoia em tudo, o meu pai é natural da 
Ribeira Quente tenho duas frefueias que sinto muito 
orgulho. Sempre fui uma crianca muito alegre e feliz.  
Sou aquilo que quero ser e graças a minha família de 
estar sempre ao meu lado, somos uma família muito 
unida. Sou um homem muito feliz.

Sempre tive um gosto especial pela beleza. Tirei um 
curso em Toronto e acabei os meus estudos em Lis-
boa. Durante o meu curso de beleza em Lisboa parti-
cipei na TVI como cabeleireiro para uma telenovela. 
Quando acabei os meus estudos em Lisboa voltei para 
a minha terra natal. Sou empresário de um salão de 
cabeleireira nas Furnas pelo nome “MALACO”.

O Jornal A Voz de Portugal
foi ao encontro de Bruno Costa
FRANCISCA REIS AVP: COMO NASCEU A PAIXÃO PELA COMEDIA?

BC: Eu fiz parte de um teatro na escola, sempre par-
ticipei nas personagems que ninguém queria ser, e de-
pois a personagem tornava-se a personagem principal 
da peca do teatro. Tirei um curso de animação com 
grandes artistas. 

AVP: A PERSONAGEM DE GERTRUDES LABACA?
BC: Eu crieu esta personagem de GERTRUDES LA-

BACA durante a pandemia. O meu conselho da Po-
voação foi o primeiro conselho a fechar, estavamos 
todos em casa fechados entao tive a ideia de criar uma 
pagina no Facebook um grupo de pessoas “VAMOS 
RIR FURNAS” foi a melhor coisa que aconteceu du-
rante a pandemia. Este grupo foi criado para fazer 
rir as pessoas das Furnas mas em muito pouco tem-
po o grupo correio o mundo. E então depois nasceu a 
personagem da GERTRUDES que é um conjunto de 
muitas Gertrudes. Eu sempre gostei muito das atitudes 
das minhas vizinhas da minha rua, uma fala de uma, 
a outra fala da outra, e ai acontece muita fofoqueira. A 
personagem de GERTRUDES são varias ela pode ser 
invejosa, fofoqueira, sexy, mulher perigosa, ser amiga 
dos maridos das vizinhas, gosta de fazer enrredes,  e 
mais... Durante a pandemia a GERTRUDES trouxe 
muita alegria e muitas risadas a muita gente não só 
nos Açores, mas também aqui no Canadá, nos Estados 
Unidos, e nas Bermudas. A fama foi crescendo muito 
rápido a figura da Gertrudes torna-se uma figura pú-
blica com mais de 50 mil seguidores.

AVP: QUAL É A TUA MENSAGEM PARA OS 
NOSSOS LEITORES E PARA A COMUNIDADE?

BC: Em primeiro lugar quero agradecer ao Jornal A 
Voz de Portugal | Montreal, quero também agradecer 
a todos que ajudaram de uma maneira ou outra com 
a minha vinda aqui a Montreal. Quero agradecer a 
Marly Pimentel e Sergio Vieira e a todos que ajudaram 
para o meu espetaculo ser um grande sucesso aqui 
em Montreal tenho muitas pessoas para agradecer o 
seu carinho as grandes amizades. Quero agradecer do 
fundo do meu coração a todos os emigrantes porque 
tenho recebido muito apoio e ajuda. São os emigrantes 
que não me faz desistir da personagem da GERTRU-
DES. Quero agradecer a todos. Sejam felizes.
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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.

Foi sábado 22 de Outubro 
na Associação Portuguesa 
do Canadá, a primeira casa 

portuguesa no Canadá, que veio, 
pela primeira vez em Montreal, 

Gertrudes Labaça personagem criada por Bruno 
Costa. A sala da APC estava muito bem decorada e 
recheada de muito calor humano, de muita alegria 
e de muitas risadas, o ambiente estava maravilhoso.

Ricardo Farias subiu ao palco da Associação para ofe-
recer as boas-vindas a todos presentes. Ricardo foi o 
apresentador do espectáculo e como já é o costume o 
Ricardo tem um dom de fazer brilhar o palco e quem 

lá pousa. Foi o que aconteceu, um espectáculo brilhan-
te de Marly Pimentel e do seu marido Sérgio Vieira nos 
encantou com algumas melodias e agradeceu a todos 

presentes.
Foi sem dúvida um grande show que estão todos de 

parabéns e que foi tudo muito bem organizado, a co-
mida e serviço de cinco estrelas e a APC está de para-
béns a sala estava replete de alegria. 

A Gertrudes entrou em cena logo depois da sobre-
mesa, e aí meus amigos as risadas não parou até tarde 
da noite, já me doía a barriga de tanto rir, estávamos 
todos a precisar de risadas depois destes 2 anos que 

passamos.
O Eddy Sousa, Tony Michael e DJ Xmen foram en-

carregados do som, das luzes e da animação dançamos 
até as duas horas da manhã.

O Jornal A Voz de Portugal, deseja ao Bruno Costa 
muito sucesso e que realize todos os seus sonhos. Que-
ria vos lembrar que o Bruno não tem nada a ver com 
a Gertrudes. A Gertrudes Labaça é a personagem que 
Bruno criou. Continua Bruno com esta simplicidade, 
talento e alegria. Boa viagem e bom regresso a nossa lin-
da terra natal os Açores. Não esquecem de ver a entre-
vista e reportagem de A Voz de Montreal no YouTube.

Gertrudes Labaca pela Primeira vez em Montreal
FRANCISCA REIS
FOTOS DE JOÃO ARRUDA



8 |  LA VOIX DU PORTUGAL LE 27 OCTOBRE, 2022 | THE VOICE OF PORTUGAL, 27TH 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

Penne com abóbora e queijo

INGREDIENTES: 
200g bimi
2 c. de sopa azeite
2 dente alho
300 g polpa de abóbora
250 g massa penne

MODO DE PREPARO: 

1-Corte os talos dos 
bimi em pedaços e 
reserve as pontas.

2-Deite o azeite num 
tacho, junte os 
alhos laminados, 

a polpa de abóbora cor-
tada em cubos peque-
nos, a massa, o sal, um 
pouco de pimenta e os 
talos dos bimi.

3-Mexa bem, deite a 
água, tape e leve a 
lume brando cerca 

de 20 minutos.

4-Ao meio do tem-
po, junte as pon-
tas dos bimi e o 

mozzarella em pedaços 
e volte a tapar, manten-
do no lume até ao final 
do tempo.

5-Polvilhe com oré-
gãos e sirva.61 anos ao serviço dos 

nossos leitores, 
clientes e à comunidade

1 c. de sobremesa sal
1 q.b. pimenta de moinho
7 dl água
0,5 emb. queijo mozzarella
1 q.b. orégão
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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

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 par-
cial. Pode se apre-
sentar ou telefonar
514-842-2661

EMPREGOS

Precisa-se de 
uma pessoa 
para fazer 

entregas das 
encomendas

(livreur).
Danny

514-843-6668

SÓ PARA RIR
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HÉLDER DIAS
AVP-F1

F1: Max Verstappen Vence
E A Red Bull É Campeão

Estamos em Aus-
tin, mais pre-
cisamente no 

Circuito das Americas, 
19ª prova deste Cam-

peonato do Mundo da F1. Um belissimo 
circuito inaugurado em 2012 e desenha-
do pelo arquitecto Hermann Tilke. Tem 
5,513 Km e 20 curvas e é reconhecido 
pelo asfalto irregular da pista. A volta 
mais rápida até ao presente momente 
pertence a Charles Leclerc da Ferrari 
com 1.36,169 seg. 

Sábado uma triste notícia surgiu no pa-
ddock e no mundo do automobilismo, 
Dietrich Mateschitz, proprietário e fun-
dador da Red Bull morre aos 78 anos... a 
equipa Austriaca vai encarar este Grande 
Prémio de luto. 

Domingo muita gente, muitas auto ca-
ravanas e um fim de semana cheio de 
espetaculos 42 artistas desde do Pop ao 
Rock, dos Bleus ao Country estiveram 
aqui presentes a apresentarem os seus 
mais recentes exitos. 440 mil pessoas 
estiveram presentes no Circuito das 
Américas. As verdes deram lugar as ver-
melhas e logo na partida e antes da che-
gada a primeira curva Max Verstappen 
ja era o lider na corrida, perdendo a pole 
Carlos Sainz, Ferrari que metros depois 
e quando curvava a segunda, foi vitima 
de um toque de George Russell ,Merce-
des toque esse que obrigou o espanhol a 
abandonar a corrida e recebendo o brita-
nico uma penalizacao de 5 seg. Belissimo 
arranque de Lance Stroll, Aston Martin 
que ja era terceiro na primeira volta. 13ª 
volta e troca de pneus para Verstappen, 
que calça pneus duros, seguindo o resto 
do pelotao a mudarem para os mesmos 
de linha branca.15ª volta e Charles Le-
clerc, Ferrari já é segundo, ainda com 
pneus de goma mole e terceiro Lance 
Stroll ,o qual acaba de entrar aos pits. 22ª 
volta e estranho acidente entre os dois fu-
turos colegas na Aston Martin Fernando 
Alonso e Lance Stroll, continuando, o es-
panhol em pista e o canadiano a desfazer 
por completo o seu monolugar mas sain-
do eleiso do acidente. Lance Stroll rece-

be uma penalização na linha de partida 
para o G.P. do Mexico. Segunda entrada 
do carro de segurança e penalização de 5 
seg. a Pierre Gasly por não ter respeitado 
a  distância exigida na pista entre os car-
ros. 39ª volta e o lider da corrida é nem 
um nem outro que Sebastian Vettel, As-
ton Martin ,mas por pouco tempo pois 
mais um novo lider acaba de aparecer 
na corrida Lewis Hamilton, Mercedes. 
Penalização de 5 seg. a Nicholas Latifi 
,Williams ,por ter forçado Kevin Mag-
nussen a sair de pista. O actor Brad Pitt, 
nas boxes é um espetador bem atento à 
corrida. Fernando Alonso é sexto na cor-
rida começa a perder pecas do seu carro, 
na 49ª volta  perdeu o espelho direito. 51ª 
volta embora Hamilton tentasse fazer a 
(tesoura) a Verstappen não conseguiu e 
Max é mais uma vez o comandante da 
corrida e recebe bandeira preta e branca 
como aviso por ter excedido os limites de 
pista. A Red Bull, finalmente, nove anos 
depois, com 656 pontos é CAMPEÃO 
DO MUNDO DE CONSTRUTORES. 
Vitória de Max Verstappen a sua 33 em 
carreira  13 esta 
época e 391 pon-
tos, igualando 
Vettel e  Schuma-
cher em vitórias 
numa tempora-
da, seguido de 
Lewis Hamilton. 
Mercedes e Charles Leclerc, Ferrari. Max 
Verstappen no final da corrida dedicou 
esta vitória a Dietrich Mateschitz. Sebas-
tian Vettel, Aston Martin foi eleito piloto 
do dia e George Russel, Mercedes o pon-
to da volta mais rápida. Fernando Alon-
so, Alpine foi penalizado com 30 seg. por 
protesto da Hass e cai para 15 na corrida. 
Próximo encontro a 30 de outubro no 
GP do Mexico.

CLASSIFICAÇÃO FINAL
1-Max Verstappen-Red Bull
2-Lewis Hamilton -Mercedes
3-Charles Leclerc - Ferrari
4-Sergio Perez -Red Bull
5-George Russell-Mercedes
6-Lando Norris -McLaren
7-Fernando Alonso-Alpine 
8-Sebastian Vettel -Aston Martin
9-Kevin Magnussen-Hass
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1-Benfica	 28	 10	 9	 1	 0	 24	 		5
2-FC Porto 22 10 7 1 2 22   7
3-SC	Braga	 22	 10	 7	 1	 2	 26	 10
4-Sporting	 19	 10	 6	 1	 3	 21	 13
5-Casa	Pia	 17	 10	 5	 2	 3	 10	 		8
6-Vitória	SC	 17	 10	 5	 2	 3	 10	 		8
7-Boavista	 16	 10	 5	 1	 4	 11	 16
8-Portimonense	 15	 10	 5	 0	 5	 		8	 10
9-Estoril	Praia	 15	 10	 4	 3	 3	 11	 		9
10-GD	Chaves	 15	 10	 4	 3	 3	 11	 10
11-FC	Arouca	 13	 10	 3	 4	 3	 12	 18
12-Rio	Ave	 12	 10	 3	 3	 4	 14	 17
13-FC	Vizela	 11	 10	 3	 2	 5	 		7	 10
14-FC	Famalicão	 10	 10	 3	 1	 6	 		8	 13
15-Gil	Vicente	 		9	 10	 2	 3	 5	 		9	 15
16-Santa	Clara	 		8	 10	 2	 2	 6	 		7	 11
17-Paços	de	Ferreira			2	 10	 0	 2	 8	 		7	 19
18-Marítimo	 		2	 10	 0	 2	 8	 		7	 26

 PTS  J V E    D GM   GS

10ª JORNADA
21/10 FC Porto 0-1 Benfica
22/10 FC Famalicão 2-1 P. Ferreira
  Estoril Praia 0-2 SC Braga
  Sporting 3-1 Casa Pia
23/10 FC Vizela 0-1 Santa Clara
  Marítimo 1-1 FC Arouca
  GD Chaves 3-1 Gil Vicente
  Vitória SC 3-2 Boavista
24/10 Rio Ave 1-0 Portimonense

11ª JORNADA
28/10 P. Ferreira 15:15 Marítimo
29/10 Santa Clara 10:30 FC Porto
  Benfica 13:00 GD Chaves
  FC Arouca 15:30 Sporting
30/10 Portimonense 11:30 E.Praia
  Boavista 11:30 FC Vizela
  Casa Pia 14:00 Rio Ave
  Gil Vicente 16:30 SC Braga
31/10 Vitória SC 16:15 FC Famalicão

10ª JORNADA
22/10 SC Covilhã 0-3 Torreense
  B SAD 0-2 Benfica B
23/10 Trofense 0-3 FC Porto B
  UD Oliveirense 0-0 Nacional
  FC Penafiel 0-1 Feirense
  Moreirense 3-2 Farense
  CD Mafra 2-2 Est. Amadora
  Vilafranquense 1-3 A. Viseu
24/10 Leixões 1-1 CD Tondela

11ª JORNADA
29/10 Torreense 6:00 CD Mafra
  Nacional 7:45 FC Penafiel
  FC Porto B 7:45 Feirense
  Benfica B 9:00 Moreirense
30/10 Académico de Viseu 7:00 B SAD
  Farense 10:00 UD Oliveirense
  SC Covilhã 11:30 Leixões
  CD Tondela 14:00 Trofense
31/10 E. Amadora 14:00 Vilafranquense

1-Moreirense	 28	 10	 9	 1	 0	 26	 		9
2-FC	Porto	B	 18	 10	 5	 3	 2	 12	 		5
3-Farense	 18	 		9	 5	 3	 1	 18	 12
4-Vilafranquense	 16	 10	 5	 1	 4	 13	 12
5-Benfica	B	 16	 10	 4	 4	 2	 20	 11
6-Feirense	 16	 10	 4	 4	 2	 13	 		8
7-Est.	Amadora	 15	 10	 3	 6	 1	 14	 12
8-CD	Tondela	 15	 10	 3	 6	 1	 15	 11
9-FC	Penafiel	 14	 10	 3	 5	 2	 11	 		9
10-Académico	de	Viseu	13	 10	 3	 4	 3	 18	 17
11-Leixões	 11	 10	 2	 6	 2	 11	 		9
12-UD	Oliveirense	 10	 10	 2	 4	 4	 14	 17
13-Torreense	 10	 10	 3	 1	 6	 		7	 14
14-CD	Mafra	 		9	 10	 2	 3	 5	 10	 17
15-B	SAD	 		8	 10	 2	 2	 6	 17	 22
16-Nacional	 		8	 10	 2	 2	 6	 		7	 15
17-Trofense	 		7	 		9	 2	 1	 6	 		6	 19
18-SC	Covilhã	 		5	 10	 1	 2	 7	 		8	 21

     PTS  J V  E  D GM GS

DESPORTO

08/11 Länk Vilaverdense   9:00 FC Oliv. Hospital
  Gil Vicente 13:45 FC Arouca
  Varzim 14:00 S. João Ver
  CD Mafra 15:45 FC Porto
09/11 Académico de Viseu   6:00 Camacha
  Pêro Pinheiro 10:00 Vitória FC
  Nacional 10:00 CD Tondela
  FC Famalicão 10:00 Dumiense/CJP II
  Leixões 10:00 Farense
  Beira-Mar 10:00 Pevidém SC
  Rabo Peixe 11:00 AD Sanjoanense
  Casa Pia 12:45 Valadares Gaia
  Vitória SC 13:45 FC Vizela
  Estoril Praia 15:45 Benfica
10/11 B SAD   6:00 Machico
  SC Braga 14:45 Moreirense

TAÇA DE PORTUGAL
4ª ELIMINATÓRIA

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

 FINAL (EAST)
30/10 PHILADELPHIA UNION 20:00 NEW YORK CITY FC
FINAL (WEST)
30/10 LOS ANGELES FC 15:00 AUSTIN FC

MEIAS-FINAIS (WEST)
Los Angeles FC 3-2 LA Galaxy
Austin FC 2-1 FC Dallas
MEIAS-FINAIS (EAST)
Philadelphia Union 1-0 FC Cincinnati
CF Montréal 1-3 New York City FC

TAÇA DA LIGA
Próximos Jogos
17/11 Grp.C FC Penafiel 20:30 Moreirense
18/11 Grp.G FC Arouca 18:00 Feirense
 Grp.F B SAD 20:30 Boavista
19/11 Grp.G Leixões 11:00 UD Oliveirense
 Grp.E Nacional 15:30 Portimonense
 Grp.H CD Tondela 18:00 Estoril Praia
 Grp.F Vilafranquense 20:30 Vitória SC
20/11 Grp.H Torreense 11:00 Académico de Viseu
 Grp.E SC Covilhã 18:00 Gil Vicente
 Grp.D Paços de Ferreira 20:15 Casa Pia
21/11 Grp.C Est. Amadora 20:45 Benfica
22/11 Grp.A FC Vizela 20:45 GD Chaves
23/11 Grp.G Leixões 20:45 Santa Clara

CHAMPIONS: BENFICA 4-3 JUVENTUS

Rafa vestiu-se a preceito para a noite de gala

Praticamente intratável esta noite, depois de 
ter sido decisivo no clássico. O jogo partiu 
logo na primeira parte e, com espaço, todos 

sabemos do que é capaz o internacional português. 
Marcou o golo do encontro, de calcanhar, e fez a ca-
beça em água aos homens italianos, principalmente 
com as suas acelerações habituais. Na segunda parte, 
não satisfeito, bisou em mais um momento de classe. 
Só pecou depois disso, quando falou dois golos can-
tados que podiam ter ‘matado’ de vez as aspirações 
italianas. Na hora da substituição, os adeptos des-
pediram-se dele com vénias e nada mais merecido: 
afinal, Rafa vestiu-se a preceito para a noite de gala 
da Luz.

O MOMENTO: O HAT-TRICK 
QUE NÃO FOI, MINUTO 75
O Benfica goleava, mandava no jogo e já distribuía 

chocolate à Juventus. De tal forma, que Rafa teve no 
pé esquerdo o hat-trick, que seria o 5-1, depois de uma 
jogada genial do ataque encarnado. Falhou só com a 
baliza pela frente e curiosamente a Juventus renasceu 

a seguir para o 4-3, deixando incerteza no resultado 
até ao fim.

OUTRAS FIGURAS

João Mário: É o cérebro deste Benfica e isso notou-
-se pela assistência para o golo de Rafa. João Mário 
recebeu a bola na direita, esperou, esperou, e depois 
fez o cruzamento no timing certo. Está com uma con-
fiança tremenda e faz tudo bem. Além disso, fez mais 
um golo, de penálti. E aí vão sete esta temporada. Nada 
mau.

António Silva: Este miúdo é especial, e por isso o pri-
meiro golo pela equipa principal do Benfica só podia 
vir num momento especial. António Silva deu vanta-
gem aos encarnados numa fase inicial do jogo, deixou 
a Luz a efervescer, e não mais o encontro foi igual. Na 
defesa, certinho como sempre.

Aursnes: Mais uma exibição do médio norueguês, 
outra vez numa posição que não lhe é natural. Crite-
rioso, solidário e, aqui e ali, até desequilibrador, prin-
cipalmente através do passe. É natural que Neres, com 
outro andamento para aquela posição, recupere a po-
sição mais tarde e mais cedo, mas Enzo e Florentino 
que se cuidem.

Vlahovic: Foi sempre o mais inconformado do lado 
da Juventus, até ter sido substituído. O sérvio empatou 
o jogo e a reação corporal, a pedir mais aos colegas, 
demonstrou isso mesmo. Acabou por não ser tão feliz 
depois, até porque na melhor altura da Juventus em 
campo já não estava em campo.

Milik: Entrou ao intervalo para o lugar do desinspi-
rado Kean e deu outra robustez ao ataque da Juventus 
para a segunda parte. Foi o primeiro, com o golo que 
reduziu para 4-2, a acreditar numa reviravolta que pa-
recia impossível, mas que a dada altura pairou no ar do 
Estádio da Luz.

CHAMPIONS: CLUB BRUGGE  0-4 FC PORTO

Diogo Costa, o muro; Taremi, o «matador»
AMOR COM AMOR SE PAGA.
O FC Porto «vingou-se» da goleada sofrida no Dra-

gão e aplicou resultado idêntico no Jan Breydel ao 
Club Brugge (4-0). No fundo, os portistas puxaram o 
campeão belga das nuvens. A equipa de Carl Hoefkens 
entrou para esta penúltima jornada do grupo B com 
o apuramento garantido e sem golos sofridos. No en-
tanto, não aguentou o fogo do Dragão e desceu à terra 
– da pior maneira. Os campeões nacionais não joga-
ram com sede de vingança. Jogaram com inteligência, 
consciente de tudo o que tinha de fazer e acima de 
tudo, que espaços ocupar para chegar à baliza de Mig-
nolet. Logo aos sete minutos, Eustáquio perdoou na 
cara do internacional belga. Não foi só o luso-canadia-
no. Taremi, por duas vezes, Uribe e Galeno juntaram-
-se ao desperdício e não fizeram melhor. Otávio segu-
rava a batuta, Galeno rasgava a defesa do Club Brugge 
pela esquerda e Taremi espalhava classe em terrenos 

interiores. As oportunidades sucediam-se e era quase 
impossível os azuis e brancos não marcaram – Taremi 
quebrou o enguiço e aproveitou um passe sensacional 
de Otávio para abrir o marcador.

Os belgas, feridos, tentaram dar um ar da sua graças 
embora nunca tenham sido capazes de superar a exce-
lente organização adversária. O resultado era lisonjea-
dor para o Club Brugge ao intervalo.
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