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Que noite, em Israel! Um 
grande golo de João Má-
rio no segundo de três 

minutos de compensação garan-
tiu ao Benfica o primeiro lugar do 
grupo H.

Ao sexto golo! O 6-1 apontado 
pelo internacional português, as 

Milagre na Terra Santa
águias passaram o Paris Saint-Ger-
main, que à mesma hora vencia a 
Juventus em Itália por 2-1. Apenas 
no sétimo critério de desempate!

E assim, no mesmo dia, além de 
se apurar em primeiro num grupo 
bastante forte, a equipa de Roger 

Continuação na página 10
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CASAIS DA SEMANA

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. A festa 
será animada pelo conjunto Contacto. Podem reservar o seu lugar: 514-743-7355.
JANTAR DE SÃO MARTINHO NO CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MTL
Sábado 12 de novembro às 19h, o Clube Oriental Português de Montreal organiza a festa 
tradicional de São Martinho. A festa será abrilhantada pelo Júlio Lourenço. 
Reserva o seu lugar: 514-342-4373

1 de Novembro Dia de Todos os Santos
EDUINO MONIZ
Colaborador especial do jornal

No mundo Católico neste dia é considerado dia de 
todos os Santos onde nós visitamos os cemitérios em 
memória dos nossos ente queridos que já partiram 
para a vida eterna e colocamos flores nas suas sepul-
turas relembrar è recordar o tempo em que nos eram 
tão queridos da sua Ex-companhia no planeta da terra 
e agora nas palavras que escutamos a parte de ela pró-
pria que gozam já da eterna Bem aventurança e glorifi-
ca a Santíssima Trindade com jubiloso agradecimento 
hoje levantamos o nosso olhar para o Céu e fixamos de 
modo especial em todos aqueles nossos irmãos na Fé.

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 
FIÉIS DEFUNTOS DIA 2 NOVEMBRO
Estamos a celebrar o amor incondicional de Deus 

por todos os seus filhos Se ontem a celebração nos es-
timulava a alegria de todos os Santos hoje celebramos 
o dia da partida tão delerosa dos nossos defuntos que 
descansam no sono da Paz na Glória de Deus Pai. A 
Igreja. Católica neste dia 2 Novembro celebra as res-
pectivas missas dos Fiéis Defuntos. e introduzindo o 
Evangelho de São Mateus (11. 25-30) Naquele tempo, 
Jesus exclamou (Eu te bendigo , ó Pai,Senhor do Céu e 
da terra) (Vida marcada pela Fé) mas a vida do Cristào 
e marcada, desde o baptismo pelo fundamento do seu 
ser e do seu agir Jesus Cristo morto e ressuscitado, nes-
ta vida marcada pela fé, surge a confiança, coragem, a 
paz, a busca da face de Deus.

Neste mês de todos os Santos, (das almas) e de to-
dos os Defuntos peçamos ao Senhor a Paz a todo o 
mundo em especial há Nação Ucraniana e aos ho-
mens de boa a vontade.
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

PROMESSA DE VENDA COM EFICÁCIA REAL

O contrato promessa é a “convenção 
pela qual alguém se obriga a celebrar 
um certo contrato”, nos termos da 

norma ínsita no artigo 410º do Código Civil, ou seja, 
quando através dessa celebração formal do contrato-
-promessa de compra e venda, as partes (vendedores e 
compradores), obrigam-se a alienar uma determinada 
propriedade de um bem imóvel, mediante um preço.

A lei estipula que mediante o preenchimento de de-
terminados requisitos possa ser atribuída uma eficácia 
acrescida ao contrato promessa de compra e venda, 
isto é, é atribuído uma maior eficácia a esse contrato; 
uma força jurídica que ultrapassa a mera relação en-
tre as partes, consubstanciando-se numa verdadeira 
atribuição de direitos perante terceiros. Esses direitos 
decorrentes dessa “eficácia maior” designa-se por “efi-
cácia real”.

Com efeito, nos termos do número 1 do artigo 413.º 
do CC, “à promessa de transmissão ou constituição de 
direitos reais sobre bens imóveis, ou móveis sujeitos a 
registo, podem as partes atribuir eficácia real, median-
te declaração expressa e inscrição no registo”. 

Quando estamos perante a celebração de um con-
trato promessa de compra e venda com eficácia real, 
esse contrato deve ser registado, o que implica que o 
promitente comprador possa exercer o seu direito con-
tra terceiros. No entanto, já não pode impedir que o 
vendedor venha a mudar de ideias e não cumpra a sua 
obrigação de vender nas condições acordadas no Con-
trato Promessa. Nestes casos, se o dono não cumprir 
a obrigação de vender por culpa sua, o interessado na 
compra terá direito a pedir o reembolso em dobro do 
sinal que tiver pago.

E, se o imóvel ainda não tiver sido vendido a outro, 
poderá também pedir ao Tribunal que a propriedade 
seja transferida para ele, em ação de execução específi-
ca, mas desde que seja paga a totalidade do preço por 
parte do promitente comprador, interessado na com-
pra.

Porém, mesmo nesta situação de celebração de um 
contrato promessa, digamos normal, o interessado 
na compra não está totalmente garantido no direito 
à aquisição do imóvel porque esses contratos não im-

pedem que o dono venha a vender o imóvel a outro. 
Quando isso acontece, o interessado na compra terá 
direito ao sinal em dobro ou a indemnização, mas já 
não conseguirá que a casa vendida a outro volte para 
ele. A forma de garantir o direito do comprador peran-
te terceiros e de garantir que o dono não venha a ven-
der o imóvel a outro será através da celebração de um 
contrato promessa onde seja estipulada a atribuição da 
sua eficácia real e a sua sujeição a registo predial.

Para tanto, esse contrato promessa com eficácia real, 
que é anterior à venda propriamente dita, terá de ser 
celebrado por Escritura Pública ou por Documento 
Particular Autenticado por Notário ou Advogado e 
depois também terá de ser registado no registo predial 
do imóvel. Registado o contrato-promessa com eficá-
cia real, o promitente-comprador interessado na com-
pra passa a ter um direito prevalecente sobre os demais 
direitos de constituição posterior, sendo esse direito 
oponível a terceiros e por isso está protegido contra 
uma posterior alienação do imóvel objeto do contrato.

Dessa forma e com esse registo, o promitente com-
prador interessado na compra já terá a garantia de que 
o imóvel não poderá ser vendido a mais ninguém.

Chamamos, no entanto, a atenção para que, nestes 
casos e nomeadamente quando o imóvel fica logo em 
posse do promitente-comprador, deverão ser logo li-
quidados o Impostos devidos pela venda.

Brasil brasileiro

Lula da Silva acaba por ganhar 
as eleições presidenciais do 
Brasil. Bolsonaro consegue 

fazer o feito incrível de sair mesmo 
quando alguns indicadores econó-

micos são simpáticos, mas com a terrível nódoa de 
dividir uma sociedade de forma radical. 

Permitam-me ser claro: nenhum dos candidatos é 
bom, sou mesmo de opinião que ambos são péssimos 
cada um em seu campo, mas no fundo iguais. Lamento 
esta sina profundamente pois também sou de opinião, 
ainda que talvez toldada por uma simpatia particular 
por aquele país, que se trata de uma nação de grande 
potencial, com um povo capaz mas que infelizmente 
não se sabe governar. Quando me referem que Lula é 
corrupto, não posso senão concordar pois o seu registo 
passado não deixa margem para dúvidas. E Bolsona-
ro? Um homem que se diz afeto a Deus, com hordas de 

apoiantes rezando publicamente atrás de si, quando re-
pudia alguns cidadãos apenas porque não se encaixam 
na sua visão particular de sociedade, não traz também 
a marca da corrupção em si? Discordo totalmente de 
alguns media quando referem que o Brasil escolheu a 
democracia quando escolhe Lula. A democracia está 
sempre doente, diria mesmo amputada, quando há 
corrupção, seja ela mais de ordem material ou moral, 
ainda que ambas andem sempre de mãos dadas. Não 
me admiraria que num futuro voltasse a ganhar Bol-
sonaro, assim como ganhou no passado após a saída 
inglória de Lula. Esta oscilação e consequente fratura 
da sociedade, a meu ver, é apenas indicadora de algo: 
a sociedade procura algo que não sabe o que é e não o 
encontra nos atuais líderes! Aquilo que procura sem 
o saber tem origem na incapacidade do ser humano 
em ultrapassar o seu orgulho e prisão emocional a de-
terminados conceitos que lhe impedem de elaborar 
e aplicar as soluções corretas aos problemas reais. Os 
problemas trazem já em si a solução. Todos nós sabe-
mos como reagir perante uma constipação ou gripe. 
Todos nós sabemos que fazer quando dói um dente, ou 
quando partimos uma perna. O problema em si traz já 
implícita a solução devida. Os problemas da socieda-
de têm um fundo similar. A incapacidade de assumir 
e liderar a sociedade nas opções menos fáceis cria as 
fraturas, os radicalismos, os extremismos e todos os 
outros “ismos” que nos atiram para a cegueira da ideo-
logia criada muitas vezes por indivíduos de duvidosa 
moral e de raciocínio leviano. 

Que esperar de Lula agora? Vamos ver. A vida de-
volve-lhe uma segunda oportunidade que se for bem 
aproveitada, poderá dar origem a uma verdadeira vi-
ragem positiva no Brasil. Contrariamente se a opor-
tunidade for desperdiçada, o lodaçal continuará e se 
consolidará retardando bastante o progresso que o 
Brasil tem no seu lema, mas que tem dificuldades em 
construir.
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JORGE MATOS
E FOTOS DE MANUEL NEVES

O Grupo Coral da igreja de Santa 
Cruz levou a efeito uma festa de 
angariação de fundos na gran-

da sala da Santa Cruz, no sábado dia 29 de outubro 
que teve início pelas 19h.

A sala esteve ao maximo da sua lotação, pois o públi-
co aderiu em grande número, e tratando-se de uma ac-

Angariação de fundos do Grupo Coral da Santa Cruz

ção contributiva para um coral que se tem evidenciado 
na comunidade pelas suas atividades culturais.

Foi servido um excelente jantar, confecionado pelo 
famoso restaurante da comunidade a Casa Minhota, 
tive o prazer de ver e apreciar esta equipa por trás dos 

cortinados, e é sensacional vê-los trabalhar e é espetá-
cular como foi orquestrado porque é trabalharam e foi 
um prazer comer uma ementa tão saborosa como eles 
fizeram.

O serviço as mesas foi efetuado pelos jovens em Ação. 
Os artistas que abrilhantaram o serão dançante foram 
o DJ Machado e o bastante conhecido artista Duarte 
Fróias, que animaram em grande esta linda festa até de 
madrugada. Parabéns a todo o pessoal que esteve de 
longe ou de perto ao serviço desta festa.

Serão no Restaurante Poulet 3 Pattes

Domingo, 23 de outubro de 2022 alguns ami-
gos e  familiares do Bruno Costa ajunta-
ram-se no restaurante Poulet 3 Pattes para 

passar um tempo juntos. 
Foi sem dúvida um serão muito animado com risa-

das em companhia de Eddy Sousa, que animou muito 
bem o serão. Sergio e Marly foram os organizadores 
do Espetáculo da Gertrudes Labaça também cantaram 
uma música. 

Tivemos todos a oportunidade de conhecer melhor 
o Bruno Costa e desejar a ele, e seus pais, um bom re-
gresso aos Açores.

FRANCISCA REIS
Diretora

A diretora do grupo Coral da Santa Cruz quis: "agra-
decer a todos que colaboraram para que o jantar seja um 
sucesso, aos órgão da comunicação social da nossa co-
munidade. Aos organismos que ajudaram para as rifas, 

Restaurante Cantinho, Restaurante Douro, Quinquilha-
ria Azores, Conceição Freire, Carlos Pereira. Á compa-
nhia Alivin na pessoa de João que ofereceu o café. Aos 
senhores que estiveram no bar, Tony Cunha e Samuel. A 
porta, Lurdes Carvalho e Joaquim Fernandes. A Dona 
Zulmira, a toda a minha equipa, aos nossos jovens que 
serviram às mesas, aos responsáveis da sala, Sergio Go-
mes e Francis Belange. E, por fim ao restaurante Casa 
Minhota que fizeram um trabalho excepcional, gratis. 
Obrigado Darcy e sua esposa que foi a chefe da cozi-
nha, a cozinheira Paula e Érica- Bem-haja. Felicidades 
a todos. Que Deus vos dê tudo em abundância. Se por 
acaso esqueci alguém, peço desculpa. Muito grata. Inês 
Gomes".
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FRANCISCA REIS
Diretora
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Domingo  
DIA 13 DE NOVEMBRO
Mausoléu Saint-Martin 
2159, boul. Saint-Martin Est
LAVAL

10h00 às 11h00  
Receção e bençãos de enfeus e nichos 

11h00 às 12h00  
Debate com Michel Trozzo, psicoterapeuta e  
com o autor David Homel (em francês)

12h30 às 14h30  
Percurso de leituras

14h45 às 16h00  
Música e rezas em francês, português e italiano

Palavras que aliviam

Vem escutar os comediantes a lerem textos inspiradores onde 
encontrarás reconforto, elementos de reflexão, vozes íntimas 
dos autores que também fazem face ao luto. As leituras serão 
seguidas de debate animado por Michel Trozzo, psicoterapeuta.

Com as palavras, as nossas emoções tomam corpo.

CONVITE

Informações  memoria.ca/salondulivre  514 277-7778

Em associação com

Os comediantes
Isabel Dos Santos
Roberto Zorfini
Victoria Diamond
Jean-René Moisan
Chloé Germentier
Sylvianne Rivest-Beauséjour

Os autores
Fernando Pessoa
Pier Paolo Pasolini
David Homel
Pascal Brullemans
Nini Bélanger
Anaïs Barbeau Lavalette

Leitura  

André-Marie Coudou

ENTRADA GRATUITA 

E ABERTA A TODOS

Na ocasião será entregue uma lembrança 

a cada família.
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Terça-feira  
DIA 15 DE NOVEMBRO 
Espace Memoria
4231, boul. Saint-Laurent
MONTRÉAL

18h00 às 19h30  
Leituras

19h30 às 20h00  
Debate com Michel Trozzo, psicoterapeuta
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Festa do Halloween
no Estrela do Oceano

O Halloween é 
sempre uma 
festa em grande 

através da comunidade portuguesa em 
Montreal, mas, este ano, fui ao Restau-
rante Estrela do Oceano para celebrar 
este grandioso evento na sexta-feira 
dia 28 de Outubro, depois de dois anos 
por causa da pandemia.

As duas salas do restaurante estavam 
cheias e prontas a celebrar em todos 
juntos e com muita alegria. 

O Restaurante recebeu  todos debaixo 
de um ambiente muito caloroso muito 
bem decorado pela nossa amiga Ci-
dalia, os proprietarios do restaurante 
apresentaram uma ementa deliciosa. A 

animação esteve a cargo de Eddy Sousa 
e DJ XMen dançamos até tarde ao som 
de boa música. Várias pessoas levam a 
sério a tradição de usar lindas fantasias 
a gosto e fantasias populares, não esque-
cendo o tradicional concurso de fan-
tasias com vários participantes, todos 
mereciam ganhar porque estavam todos 
muito bem fantasiados foi difícel para 

o juri de decedir, mas no final 5 foram 
escolidos para que todos votassem ne-
les. Os vencedores do concurso foram: 
Manuel, Marly, Silvie, Suzana e a nossa 
"Dona Maria". Parabéns a todos.

A ORIGEM DO HALLOWEEN
O Dia das Bruxas ou Halloween que 

conhecemos hoje tomou forma entre 
1500 e 1800. Tem suas raízes no Reino 
Unido, suas origems nas ilhas Britani-
cas. Celebra-se o Halloween em vários 

países do mundo. Este event se espalhou 
pela Europa e chegando a América do 
Norte em 1845 com a chegada de 1 mi-
lhão dos imigrantes Irlandeses fugindo 
da "Grande Fome" lwvando junto sua 
história e tradições.

Foi nos Estados Unidos que a abóbora 
passou a ser sinónimo de Halloween, as 
abóboras se tornaram o principal sím-
bolo do Halloween, e as fantasias é tradi-
ção mais popular. As festas tradicionais 
Irlandesas se espalharam pelo território 
Americano e chegou cá no Canadá. O 
resto sabemos todos nós.

Feliz dia das Bruxas.
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CARNEIRO: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Receberá 
notícias de um amigo, e isso vai deixá-lo com uma 
esperança renovada no futuro. Saúde: Atenção com os 

excessos, seja comedido. Dinheiro: Lembre-se de ajudar quem 
precisa de si, pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda! 
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

TOURO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco 
perdido e em busca de si próprio. Procure que o seu 
autoconhecimento seja a ferramenta fundamental para 

a sua felicidade. Saúde: Dedique-se a práticas de relaxamento 
como o yoga e a meditação. Dinheiro: Dinamize o seu trabalho 
desenvolvendo novas ideias. Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22

GÉMEOS: Carta Dominante: o Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Estará confiante e, por isso, 
conseguirá manter um clima de equilíbrio nas suas 

relações próximas. Faça escolhas justas. Saúde: Possíveis 
problemas no sistema nervoso. Dinheiro: Aposte na projeção 
profissional, poderá alcançar novos objetivos. 
Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4

CARANGUEJO: Carta Dominante: O Papa, que 
significa Sabedoria. Amor: O amor acontece quando 
menos se espera. Saiba aguardar com serenidade. 

Saúde: Durma mais, precisa de repor energias. Dinheiro: O 
seu bom desempenho poderá ajudá-lo a melhorar a nível 
profissional. Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

LEÃO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Deixe de exigir tanto do seu 
par. Aceite os outros como eles são. Saúde: Vigie a 

saúde do seu coração, tendência para instabilidade. Dinheiro: 
Organize as suas tarefas para poder rentabilizar melhor o seu 
tempo. Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1

VIRGEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que 
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os 
desentendimentos através do diálogo. Os problemas 

e dificuldades resolvem-se com sinceridade! Saúde: Uma dor 
de garganta poderá incomodá-lo. Dinheiro: Tenha uma atitude 
mais confiante no desempenho da sua atividade profissional. 
Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Uma discussão com a pessoa amada 
poderá deixá-lo inseguro. Saúde: Mantenha rotinas de 

sono, está com tendência para sofrer de insónias. Dinheiro: 
Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor que lhe for 
possível. Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49

ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Imperador, que 
significa Concretização. Amor: A sua impulsividade 
poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma 

mais serena e verá que tudo corre melhor! Saúde: Tendência 
para andar um pouco descontrolado. Dinheiro: Seja fiel a si 
mesmo e siga à risca os planos que traçou. 
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

SAGITÁRIO: Carta Dominante: Rainha de Paus, 
que significa Poder Material e que pode ser Amorosa 
ou Fria. Amor: Converse com o seu par para resolver 

divergências conjugais. Saúde: Procure descansar mais, 
a sua energia está em baixo. Dinheiro: Acredite mais na sua 
competência. Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo 
com os seus filhos. Eles precisam de si. Saúde: Cuide 

melhor de si, saiba reservar algum tempo para o repouso e o 
lazer. Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar 
as suas metas. Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas, 
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par poderá 
estar mais exigente consigo. Não perca a paciência. 
Saúde: Faça uma alimentação mais criteriosa. Dinheiro: 

Aproveite a ajuda de um colega para desenvolver um projeto. 
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42

PEIXES: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas 
Ilusões. Amor: Uma mudança de planos pode provocar 
instabilidade na sua relação. Saúde: Procure estar 

em paz consigo próprio, dedique mais tempo a práticas de 
relaxamento. Dinheiro: Não gaste mais do que o necessário. 
Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33

CRÓNICA

Preparar o futuro
das Misericórdias

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com

O XV Congresso das Miseri-
córdias Insulares, dos Aço-
res e Madeira, realizou-se 

este ano na cidade da Horta, numa 
decisão recente para fazer coincidir com o encer-
ramento das comemorações dos 500 anos da Santa 
Casa da Misericórdia local, fundada em data impre-
cisa, algures à volta do ano 1522.

Foi sem dúvida um momento alto para a vida daque-
la instituição multisecular. Cerca de 120 participantes 
entre técnicos e dirigentes das Santas Casas, represen-
tantes do poder local e investigadores, num debate 
que reuniu a maioria das 23 Misericórdias dos Açores 
e das 4 ainda em atividade na Região Autónoma da 
Madeira. 

Juntaram-se ainda várias Misericórdias do continen-
te, numa reflexão sobre sustentabilidade e financia-
mento do setor social, os desafios do envelhecimento, 
a qualificação dos recursos humanos e as potencia-
lidades do património, pelo que as Santas Casas dos 
Açores e da Madeira renovaram o seu compromisso 
com a comunidade que servem nestes cinco séculos 
de existência, enquanto pilares das políticas sociais, 
promoção de valores de igualdade, coesão e criação 
de emprego qualificado, constituindo em muitos 
casos os mais importantes empregadores das suas 
áreas de interferência. Numa perspetiva de valorizar 
o passado e preparar o futuro, no atual contexto so-
cial e político, as Santas Casas abordaram os desafios 
e oportunidades no quadro financeiro plurianual 
2021-2027 e no âmbito do PRR, de modo a garantir 
a continuidade da sua missão e identidade. Em foco 
no debate esteve ainda a necessidade de garantir uma 
resposta integrada, flexível e adaptada às necessidades 
dos idosos, através de políticas concertadas entre a 
saúde e segurança social, que asseguram um envelhe-
cimento ativo, de qualidade e inserido na comunida-
de. Os trabalhos associaram-se às comemorações dos 
500 anos da Misericórdia da Horta, assinalados com 
uma missa e sessão solene, o lançamento de um selo 
comemorativo, uma conferência com a historiadora 
Marta Lobo de Araújo e dois momentos musicais.

Um dos momentos mais expetantes para os con-
gressistas foi a intervenção do Vice-Presidente do 
Governo Regional, Artur Lima, que é o membro do 
Governo Regional que tutela as políticas sociais, onde 
realçou que o financiamento global às 23 Misericór-
dias dos Açores, em 2021, foi superior a 30 milhões de 
euros, divididos entre contratos de cooperação valor-
-cliente, valor-investimento, valor-eventual, apoios 
excecionais devido à covid-19 e outros protocolos 
estabelecidos.

A par disso, Artur Lima anunciou que com as candi-
daturas aos fundos comunitários, os projetos das Mi-
sericórdias ao PRR, REACT-EU e PO 2030 ascendem 
a mais de 30 milhões de euros no desenvolvimento, 
construção, ampliação ou requalificação de infraes-
truturas. Há que reconhecer que com este Governo 
Regional de coligação se registou aumento históri-
co no financiamento dos lares para idosos (ERPI), 
apoios extraordinários em virtude das despesas com 
a covid-19, a criação de uma medida excecional para 
compensar o aumento do salário mínimo e a disponi-
bilização de recursos para procederem à regulariza-
ção das carreiras dos educadores de infância.

Por outro lado, ficou a disponibilidade do Governo 
Regional face às circunstâncias económicas e sociais 
atuais, devido ao aumento da inflação e dos preços 
que afetam o dia-a-dia das instituições sociais, procu-
rar apoiá-las, como forma de cumprirem a sua missão 
de ajudarem os mais fragilizados, pelo que o Plano 
e Orçamento para 2023 atenderá às dificuldades sen-
tidas pelas famílias e irá satisfazer a necessidade de 
reforço de financiamento às IPSS e Misericórdias dos 
Açores.

Foi muito bem recebido pelas Misericórdias o com-
promisso da revisão do acordo-base, a fim de proce-
der à atualização dos valores-padrão das respostas 
sociais, bem como a criação de um apoio à aquisição 
de combustível por parte das IPSS, o designado Com-
bustível Social. 

Tal como aconteceu no passado, as Misericórdias 
e no caso as dos Açores e da Madeira -, têm a pos-
sibilidade de se adaptarem, absorverem a realidade, 
debaterem-na e adaptarem-se às novas exigências dos 
tempos atuais. Aqui fica uma saudação à Santa Casa 
da Misericórdia da Horta, pelos “cinco séculos de his-
tória que agora comemoram”.
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ESTABILIDADE DE CARREIRA
A Rede "Dignité", serviços funerários na ilha de Montreal, procura dois 
"Representantes de vendas". O candidato aprovado deve ter uma forte 
ética de trabalho e capacidade de investir tempo e energia para iniciar 
esta nova carreira. 

Oferecemos treinamento pago, uma generosa estrutura de comissões 
e bônus, benefícios e excelentes condições de trabalho.

Como Representante de Vendas, você é responsável por:
• Desenvolver e fechar novos negócios
• Implementar uma estratégia global de prospecção
• Convertir oportunidades em novos clientes

O que nós oferecemos:
• Estrutura de comissões generosa com potencial de ganhos ilimitado
• Concursos de incentivo durante todo o ano e programa de recom-

pensas
• Programa de formação contínua estruturada
• Potencial de evolução
• Plano de benefícios flexível, Plano de pensão da empresa
• Ganhos potenciais no primeiro ano: 60 000$ a 75 000$ sem limite.
A nossa empresa é a maior funerária e cemitérios da América do Norte. 
Uma carteira de motorista válida e um veículo pessoal são necessário 
para esta posição. Línguas faladas e escritas: francês e inglês.
Fale connosco para obter mais informações, entre em contato pour e-
-mail com lyette.lapointe@sci-us.com

Venha fazer parte da família Dignité! | A marca Dignity Memorial é usa-
da para identificar uma rede de prestadores de serviços licenciados de 
funerais, cremação e cemitério pertencentes e operados por afiliados 
da Service Corporation International (Canadá) ULC

Potencial 2º ano de salário e comissão: 80 000$ - 120 000$ + por ano
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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

Barriga de porco crocante com espuma de alho negro
MODO DE PREPARO: 

1-Coloque a barriga de porco dentro de um 
saco de congelação.

2-Adicione o sal, o colorau, as sementes de 
coentros, a pimenta-preta, o louro, o tomilho, 

o açúcar e o azeite. Esfregue bem a carne e dei-
xe marinar de um dia para o outro.

3-Pré-aqueça o forno a 220 °C.

4-Faça uns cortes na parte de cima da barriga 
de porco e coloque num tabuleiro.

5-Leve ao forno durante 45 minutos ou até a 
carne estar dourada e estaladiça.

6-Cubra o tabuleiro com papel de alumínio, 
baixe a temperatura do forno para os 150 °C 

e deixe cozinhar por mais duas horas.

7-Retire do forno, deixe descansar durante al-
guns minutos e corte a carne em fatias.

8-Polvilhe com os coentros , ramos de alecrim 
e sirva com a espuma de alho negro.

61 anos ao serviço dos 
nossos leitores, 

clientes e à comunidade

Com uma textura suave e um sabor único, a espuma de alho 
negro faz toda a diferença nesta receita de barriga de porco 
crocante. Experimente e surpreenda-se.

INGREDIENTES
1,5 kg barriga de porco
1 c. de sopa sal
2 c. de sopa colorau
1 q.b. sementes de coentros
1 q.b. pimenta preta
1 folha louro

1 q.b. tomilho fresco
1 c. de sopa açúcar mascavado
4 c. de sopa azeite
2 c. de sopa coentros picados
1 q.b. alecrim
6 c. de sopa espuma de alho negro
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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

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

EMPREGOS

Precisa-se de uma
pessoa para fazer 

entregas das 
encomendas

(livreur).
Danny

514-843-6668

PROLONGAMENTO
ATÉ AO 

30 DE NOVEMBRO 2022

Procuro assistente de creche. deve ser
honesta, confiável e deve adorar trabalhar 
com crianças, é importante de notar que 

apenas não-fumadoras serão aceitas. 
Na zona de Outremont e fácil acesso

com transportes públicos. 
DISPONÍVEL AGORA

SHARON: 514-279-8144

SIGNOR TERRY
Precica-se de uma senhora que é 

costureira para aranjar casacos a tempo 
inteiro ou parcial.

514-376-2880

NECROLOGIA

† ANIBAL ALVES
Faleceu em Montréal, no dia 1 de no-
vembro de 2022, com 91 anos de ida-
de, o senhor Anibal Alves, natural de 
Trás-os-Montes, Portugal. Esposo da 
já falecida Sra. Maria Serafina Brazil. 
Deixa na dor seus filhos José (Ma-
ria dos Passos) e Ana (António Re-
sendes). Netos Katherine (Joanah), 
Thomas, Alexandra e Júlia. Bisneta 
Liliane. Sua irmã Fernanda Alves, so-
brinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA 
4231, St-Laurent, Montréal, QC 
www.memoria.ca | 514-277-7778
O velório será terça-feira 8 de novembro de 2022 das 9h 
às 11h. Seguir-se-à a missa de corpo presente às 13h30 
na Santa Cruz. Será sepultado no Cemitério Notre-Da-
mes-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a 
missa do 7º dia que será quarta-feira às 18h30 na Santa 
Cruz. 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 Hajam.
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CHAMPIONS: MACCABI HAIFA  1-6  BENFICA

Milagre na Terra Santa
Schmidt conquistou a primeira vitória em Israel e ain-
da cehgou aos 14 pontos na fase de grupos. Um novo 
recorde do Benfica, ultrapassando os 12 que a equipa 
de Jesus alcançou em 2011-2012.

Numa noite louca, não sabemos se já se escreveu an-
tes.

As águias estiveram longe do que melhor já se lhe viu 
esta época e até ao último quarto de hora, não parecia 
possível que fosse pela diferença de golos que o Benfica 
fosse chegar ao primeiro lugar que desejava.

A primeira parte foi mesmo algo desinspirada. A 
vantagem dada pelo golo de Gonçalo Ramos aos 20m 
– já depois de ter acertado no ferro – foi anulada por 
Chery de penálti aos 26m.

E pouco depois, aos 32m, Schmidt tirou de campo 
Ramos e Aursnes, aparentemente por problemas físi-
cos. E a águia ressentiu-se.

À hora de jogo, Musa, que entrara para o lugar de Ra-
mos deu nova vantagem ao Benfica e Grimaldo fez o 
terceiro aos 69m, ao bater de forma perfeita um livre 
direto.

E começou aí a loucura. Pouco antes do 3-1 apontado 
por Grimaldo, de Turim chegou a notícia do golo de 
Nuno Mendes que devolvia o PSG ao topo do grupo.

E isso fez a águia acordar e perceber que precisava de 
acelerar para depender apenas de si para chegar nova-
mente ao topo.

Quatro minutos depois do golo de Grimaldo, Neres 
fez uma grande jogada – talvez a única que se lhe viu 

Continuação da página 1

na partida – e serviu Rafa que picou a bola sobre Co-
hen, fazendo o 4-1.

Faltavam então dois golos para o Benfica igualar o 
PSG na diferença de golos. Porque aí, entrava o tal sé-
timo critério. O de golos marcados fora de casa.

Henrique Araújo tratou de acender a esperança aos 
88m após passe delicioso de Bah e quatro minutos de-
pois, surgiu o tal golo de João Mário.

O médio encheu-se de fé. Colocou toda a esperança 
benfiquista naquele pé direito e apontou ao topo com 
um golaço que soltou a festa.

Após uma fase de grupos sublime, o Benfica empurra 
o PSG para o caminho dos «tubarões» e vai como ca-
beça de série para os oitavos de final.

No início destas linhas, escreveu-se milagre. Mas ape-
nas pela forma dramática como o desejado primeiro 
lugar foi conquistado.

Porque o que há neste Benfica é mérito. Muito mérito.

Champions: fase de grupos
vale 61 milhões de euros
aos cofres do Benfica

A fase de grupos históri-
ca do Benfica nesta edi-
ção da Liga dos Cam-

peões valeu aos cofres da SAD 
encarnada mais de 60 milhões 
de euros. Para ser mais especí-
fico, 61,04 milhões de euros.

Com o apuramento selado na semana passada com a 
vitória ante a Juventus, as águias já haviam garantido 
58,3 milhões.

Com o triunfo «gordo» desta noite em Haifa, o clube 
da Luz juntou a esse valor mais 2,8 milhões de euros. 
Essa é, de resto, a quantia que vale cada triunfo na Pro-
va Milionária.

Feitas as contas, o Benfica conseguiu 38,38 milhões 
de euros só pelo apuramento para a fase de grupos. 
Depois, mais 9,6 milhões de euros pela qualificação 
para os oitavos de final, aos quais se juntam 13,06 mi-
lhões de euros pelos resultados obtidos: quatro vitórias 
e dois empates.
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1-Benfica	 31	 11	 10	 1	 0	 29	 		5
2-SC	Braga	 25	 11	 		8	 1	 2	 27	 10
3-FC Porto 23 11   7 2 2 23   8
4-Casa	Pia	AC	 20	 11	 		6	 2	 3	 11	 		8
5-Vitória	SC	 20	 11	 		6	 2	 3	 13	 10
6-Sporting	 19	 11	 		6	 1	 4	 21	 14
7-Boavista	 17	 11	 		5	 2	 4	 13	 18
8-Estoril	Praia	 16	 11	 		4	 4	 3	 12	 10
9-Portimonense	 16	 11	 		5	 1	 5	 		9	 11
10-FC	Arouca	 16	 11	 		4	 4	 3	 13	 18
11-GD	Chaves	 15	 11	 		4	 3	 4	 11	 15
12-FC	Vizela	 12	 11	 		3	 3	 5	 		9	 12
13-Rio	Ave	 12	 11	 		3	 3	 5	 14	 18
14-FC	Famalicão	 10	 11	 		3	 1	 7	 10	 16
15-Santa	Clara	 		9	 11	 		2	 3	 6	 		8	 12
16-Gil	Vicente	 		9	 11	 		2	 3	 6	 		9	 16
17-Marítimo	 		5	 11	 		1	 2	 8	 		8	 26
18-P.	de	Ferreira	 		2	 11	 		0	 2	 9	 		7	 20

 PTS  J V E    D GM   GS

11ª JORNADA
28/10 P. Ferreira 0-1 Marítimo
29/10 Santa Clara 1-1 FC Porto
  Benfica 5-0 GD Chaves
  FC Arouca 1-0 Sporting
30/10 Portimonense 1-1 E. Praia
  Boavista 2-2 FC Vizela
  Casa Pia AC 1-0 Rio Ave
  Gil Vicente 0-1 SC Braga
31/10 Vitória SC 3-2 Famalicão

11ª JORNADA
04/11 Gil Vicente 16:15 Portimonense
05/11 FC Vizela 7:30 FC Arouca
 FC Porto 14:00 P. de Ferreira
  Sporting 16:30 Vitória SC
06/11 Rio Ave 10:30 Boavista
  SC Braga 13:00 Casa Pia AC
  Marítimo 13:00 Famalicão
  Estoril Praia 15:30 Benfica
07/11 GD Chaves 15:15 Santa Clara

11ª JORNADA
29/10 Torreense 0-1 CD Mafra
  Nacional 1-1 FC Penafiel
  FC Porto B 0-0 Feirense
  Benfica B 2-1 Moreirense
30/10 Académico de Viseu 2-1 B SAD
  Farense 2-0 UD Oliveirense
  SC Covilhã 1-2 Leixões
  CD Tondela 0-0 Trofense
31/10 Est. Amadora 1-1 Vilafranquense

12ª JORNADA
04/11 CD Mafra 14:00 SC Covilhã
05/11 Moreirense 7:00 FC Porto B
  Vilafranquense 10:00 CD Tondela
  Leixões 10:00 Torreense
  FC Penafiel 11:30 Farense
  UD Oliveirense 14:00 A. Viseu
06/11 Feirense 6:00 Nacional
  B SAD 10:30 Est. Amadora
07/11 Trofense 13:00 Benfica B

1-Moreirense	 28	 11	 9	 1	 1	 27	 11
2-Farense	 21	 10	 6	 3	 1	 20	 12
3-Benfica	B	 19	 11	 5	 4	 2	 22	 12
4-FC Porto B 19 11 5 4 2 12   5
5-Vilafranquense	 17	 11	 5	 2	 4	 14	 13
6-Feirense	 17	 11	 4	 5	 2	 13	 		8
7-Est.	Amadora	 16	 11	 3	 7	 1	 15	 13
8-CD	Tondela	 16	 11	 3	 7	 1	 15	 11
9-Académico	de	Viseu 16 11 4 4 3 20 18
10-FC	Penafiel	 15	 11	 3	 6	 2	 12	 10
11-Leixões	 14	 11	 3	 6	 2	 13	 10
12-CD	Mafra	 12	 11	 3	 3	 5	 11	 17
13-UD	Oliveirense	 10	 11	 2	 4	 5	 14	 19
14-Torreense	 10	 11	 3	 1	 7	 		7	 15
15-Nacional	 		9	 11	 2	 3	 6	 		8	 16
16-Trofense	 		8	 10	 2	 2	 6	 		6	 19
17-B SAD   8 11 2 2 7 18 24
18-SC	Covilhã	 		5	 11	 1	 2	 8	 		9	 23

     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

HÉLDER DIAS
AVP-F1

MAJOR LEAGUE SOCCER 2022

FINAL
LOS ANGELES FC 15:05 | 11/05 PHILADELPHIA UNION

FINAL (EAST)
30/10 PHILADELPHIA UNION 3-1 NEW YORK CITY FC

FINAL (WEST)
30/10 LOS ANGELES FC 3-0 AUSTIN FC

TAÇA DA LIGA
PRÓXIMOS JOGOS
17/11 Grp.C FC Penafiel 15:30 Moreirense
18/11 Grp.G FC Arouca 13:00 Feirense
 Grp.F B SAD 15:30 Boavista
19/11 Grp.G Leixões   6:00 UD Oliveirense
 Grp.E Nacional 10:30 Portimonense
 Grp.H CD Tondela 13:00 Estoril Praia
 Grp.F Vilafranquense 15:30 Vitória SC
20/11 Grp.H Torreense   6:00 Académico de Viseu
 Grp.E SC Covilhã 13:00 Gil Vicente
 Grp.D Paços de Ferreira 15:15 Casa Pia
21/11 Grp.C Est. Amadora 15:45 Benfica
22/11 Grp.A FC Vizela 15:45 GD Chaves
23/11 Grp.G Leixões 15:45 Santa Clara

F1: Max Verstappen Bate Recorde

E cá estamos nós neste fabuloso 
circuito Hermanos Rodríguez 
para este Grande Prémio do 

México, vigésima prova deste Cam-
peonato do Mundo da Formula 1.

Domingo enquanto os Red Bull largaram 
de pneus macios, os dois Mercedes, parti-
ram de médios eis a primeira surpresa! A 
grande largada de Max Vertappen e Lewis 
Hamilton, com Sergio Perez a deixar para 
trás George Roussell. 11ª volta e Fernando Alonso é o 
commandante de um pequeno grupo no meio do pe-
lotão constituído por Alfa Romeo, McLaren, Alpine e 
Alpha Tauri. 14ª volta Gasly atira para fora da pista Lan-
ce Stroll ele que na largada ganhou 5 posições e Pierre 
Gasly é penalizado de 5segs, e um ponto na super licen-
ca. O francês já perdeu dez dos doze pontos permiti-
dos na super licença perdendo um Grande Prémio caso 

atinge os doze. Recordo que Stroll foi penalizado no 
GP USA e largou como lanterna vermelha. 65ª volta e o 
quinto abandono  na epoca para Fernando Alonso, Al-
pine com o motor do seu monolugar a abortar. 71ª volta 
e vitória bem merecida de Max Verstappen que liderou 
de ponta a ponta e ao mesmo tempo bate mais um re-
corde de vitórias (14) nesta época  "batendo o recorde 

de Schumacher e Vettel com 13 vitórias", 34 
em carreira. Lewis Hamilton chegou em 
segundo, lamentando o erro da equipa na 
escolha dos pneus, e Sergio Perez a fechar 
este bonito pódio "dei tudo desde a parti-
da ,tentei ultrapassar Hamilton mas com 

o erro nos pits era difícil de o fazer", disse Perez. Daniel 
Ricciardo foi o piloto do dia. A Ferrari esteve (apagada) 
neste Grande Prémio sem ritmo de corrida. A luta espe-
tacular na gestão de pneus entre a Red Bull e Mercedes 
marcou este Grande Prémio. Próximo encontro a 13 
novembro no Grande Prémio do Brasil em Interlagos S. 
Paulo para o penúltimo Grande Prémio de 2022.
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

Langelier
Radisson

Entre em contato com um dos nossos conselheiros: 514 255-6444

A nossa equipa está presente para vos facilitar seus
procedimentos e orientá-lo, respeitando as suas escolhas

e o seu orçamento.
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