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Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
Pagamentos somente dinheiro ou cheque
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366
E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00
Cons. Geral de Portugal em toronto
438 University Avenue | T.: 416 217 0966/0971
Aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal	T.:514.495.3284
Ass. de Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau, Laval, 	T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal	T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal	T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal	T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse	T.:514.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente	T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal	T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal	T.: 514.844.1011
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2	T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
festival Internacional
de Portugal em montreal T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1	T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família	T.:514.982.0804
Ação Sócio Comunitário	T.:514.842.8045

Filarmónicas
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

Ranchos Folclóricos

Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
cana verde	T.:514.618.9087
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Rancho folc. santa cruz	T.:514.844.1011
Praias de Portugal	T.:514.844.1406

igrejas

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	T.:514.668.5601
Igr. Batista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

escolas

lusitana	
T.:514.353.2827
Portuguesa de brossard	T.:514.466.9187
Portuguesa de laval	T.:514.842.8045
Santa cruz - Montreal	T.:514.844.1011

Agenda comunitária
Almoço das Estrelas

A Missão de Nossa Senhora de Fátima organiza no dia 31 de janeiro pelas 13 horas, o Almoço das Estrelas. Com DJ. Para reservar: Lina Pereira 514 296 4597; Crisantina Moniz
450 688 8260; António Leandres 514 984 0213.

Festa

do

Chicharro

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional do Chicharro no
dia 20 de fevereiro de 2016 na sua sede. A noite será animada com o DJ da Casa. Para
mais informações: 514-982-0688 ou 514-465-3230.

Matança

do

Porco

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional da Matança do
Porco no dia 5 de março de 2016 na sua sede. A noite será animada com o DJ da Casa.
Para mais informações: 514-982-0688 ou 514-465-3230.

Associação Portuguesa

de

LaSalle

Associação Portuguesa de LaSalle organiza um almoço no domingo 31 de janeiro às
13h00. A ementa será cozido à portuguesa, (prato de opção, salmão no forno). Também
haverá a apresentação da direção de 2016. Para mais informações: 514 363-6305.

São Valentim

no

Clube Oriental

O Clube Oriental celebra o dia de S. Valentim, sábado dia 13 de fevereiro pelas 19h30 na
sede com música a cargo do famoso Conjunto Contact. Ementa com uma entrada, sopa,
salada, sobremesa e café, prato principal coelho no forno.

São Valentim

em

LAVAL .

Organiza-se a festa de São Valentim no sábado, dia 13 de fevereiro de 2016 na sala de
receção da Igreja de Nossa Senhora de Fátima. A festa será animada pelo Jeff Gouveia.
Para mais informações: António Santos: 514 2928664, Dauno Ferreira: 514 8256508.

Associação Portuguesa do Canadá
29 de
Janeiro

13 de
fevereiro

Jantar da sexta-feira
Sopa; feijoada; sobremesa
Sócio: 15$ / N/Sócio: 17$
Reserve! APC: 514 844-2269
José: 514 501-1278
Conceição: 514 255-4849
São valentim
Venham celebrar o Dia de São Valentim connosco. Saboroso jantar com sopa, salada, terra e mar. Haverá baile,
prémio de presença e sorteio. 30 corações para sócios e
35 para não sócios.

Para informações ou reservas contactar
514-844-2269 ou 514-833-1949

Dois dias, duas despedidas.
Mais um dia duro para Celine Dion

F

oi assim que Celine Dion se a esconderem a dor, a cantora foi
despediu em lágrimas do seu fotografada junto da sua família a
marido e irmão.
chegar à capela este domingo, em
Montreal, Canadá. O funeral está
agendado para esta segunda-feira,
25 de janeiro em Charlemagne,
Quebec, Canadá, onde a família
sempre viveu. A morte trágica de
David aconteceu dois dias depois
de o seu marido René Angélil, de
74 anos, ter perdido uma luta de
anos contra um cancro. O funeral
do seu marido decorreu na Basílica de Notre Dame, em Montreal, na
última sexta-feira. Em comunicado
enviado à revista People, a família
da artista recorda Daniel como “um
homem doce, reservado e de muitos
talentos”. E fonte próxima referiu
que está a ser um período “muito difícil” para Céline Dion, pois “é muito próxima dos seus [13] irmãos”.
Menos de 24 horas depois de se
ter despedido do marido num funeral, chegou a hora de Celine Dion
dizer adeus ao irmão David. Junto
da sua mãe, Thérèse, e os restantes
familiares, a artista compareceu ao
velório do seu irmão, de 59 anos,
que morreu no passado dia 16, vítima de cancro na garganta, língua
e cérebro.Vestida de cinzento, com
um casaco preto e óculos escuros
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Paris

agradeceu aos portugueses “anjos da
guarda” que socorreram vítimas dos atentados
mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho

A

inda que não gostem do título de “heróis”, Margarida dos Santos Sousa, Manuela
Gonçalves, José Gonçalves e
Natália Teixeira Syed mostraram um altruísmo e um sangue frio na noite
dos atentados que permitiu salvar vidas quando abriram as portas dos seus prédios às vítimas do Bataclan.
Margarida, José, Manuela e Natália são quatro
dos sete “anjos da guarda” que receberam este sábado a Medalha de Bronze da Cidade de Paris por
terem ajudado a socorrer as vítimas do ataque ao
Bataclan, a 13 de Novembro do ano passado.

Neste dia de homenagem aos porteiros de Paris,
no salão nobre do Hôtel de Ville na capital francesa, a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, agradeceu aos “anjos da guarda” que são
os “embaixadores de Paris” e que “vêm do mundo inteiro, havendo uma história ainda mais forte
com Portugal e Espanha”. De modo geral, Anne
Hidalgo insistiu que os porteiros da capital são os
“heróis”, os “anjos de Paris” e “as estrelas do dia-a-dia”, sublinhando que a medalha atribuída às
sete pessoas que ajudaram as vítimas dos atentados “é para dizer obrigada”. “Termos os porteiros
foi uma sorte para toda a gente. Vocês estavam
lá, nós estávamos estupefactos e impotentes, mas
vocês acolheram as vítimas e abriram-lhes os
braços porque elas choravam e estavam feridas.
Vocês foram os primeiros a abrir-lhes as portas
e a prestar os primeiros socorros. Estas imagens
fazem parte da nossa história parisiense. Foi incrível a humanidade que vocês tiveram. Obrigada
por tudo”, discursou a autarca de Paris.
Ainda que não gostem do título de “heróis”,
Margarida dos Santos Sousa, Manuela Gonçalves, José Gonçalves e Natália Teixeira Syed mostraram um altruísmo e um sangue frio na noite dos
atentados que permitiu salvar vidas quando abriram as portas dos seus prédios às vítimas do Bataclan. Margarida dos Santos Sousa, de 57 anos,
não hesitou em abrir as portas de casa e do prédio

aos sobreviventes do ataque que matou 90 pessoas, mesmo tendo consciência do risco de haver
algum terrorista no meio das dezenas de pessoas
que entraram no prédio. “Quando as coisas chegam à frente dos nossos olhos, por vezes não temos tempo de pensar. Naquele momento não pensei. Eu vi tanta gente aflita, aleijada, com sangue a
correr por eles abaixo (...) Nós tínhamos que fazer
qualquer coisa e ajudar essas pessoas (...) Acabei
por perguntar às pessoas se eram todas do Bataclan, começámos a ter cuidado, mas depois como
tínhamos a polícia à porta a tomar conta do prédio,
já não tivemos mais preocupação”, disse à Lusa.
A portuguesa de Ermesinde, que vive há 35 anos
em França e há 28 no bairro do Bataclan, acolheu
sobreviventes na sua casa até por volta das cinco
da manhã, incluindo uma jovem ferida por balas

que recebeu os primeiros socorros no seu sofá.
Hoje, o dia é, ainda assim, de festa.
O casal José e Manuela Gonçalves também passou a noite do 13 de Novembro a receber dezenas
de vítimas do Bataclan no pátio do seu prédio e
ajudou a prestar os primeiros socorros a uma jovem grávida de dois meses que acolheu no seu
apartamento.“Ela estava lá sentadinha, estive a
confortá-la, dei-lhe água, umas bolachinhas porque ela estava de bebé. Fiquei muito chocada de
vê-la assim muito calminha, não chorava, a pôr as
mãos nos cabelos porque tinha os cabelos queimados, as meias rotas, não tinha telemóvel (...)
Tinha recebido tiros, balas nas pernas, tinha as
perninhas cheias de sangue mas não gritava, não
gemia”, contou à Lusa Manuela, de 50 anos, natural de Fafe. José e Manuela moram há 26 anos
no bairro do Bataclan, e, nessa noite, em vez de

ficarem entrincheirados dentro de casa ao abrigo
do que se passava lá fora, preferiram estar na linha da frente para ajudar quem precisava. “Sabe
como é, temos um coração, somos humanos, mas
a primeira coisa que me chocou mais e me obrigou a fazer o maior esforço possível foi ver esses
jovens todos da idade dos meus filhos”, contou
José Gonçalves, de 48 anos e que nasceu na Maia.
Na mesma rua, Natália Teixeira Syed, luso-descendente, e o marido Gabriel, paquistanês, também abriram as portas do pátio do prédio onde
vivem para acolher as vítimas. Depois de receber
a medalha de bronze, Natália teve dificuldade em
conter as lágrimas em declarações à Lusa. “Nem
posso explicar como me sinto”, disse Natália, admitindo que, como disse Anne Hidalgo, são “mais
ou menos” anjos da guarda e heróis, mas que habitualmente estão “mais na sombra” e agora estão
“mais na luz”.
“Os barulhos, os sons, as pessoas a chegarem a
casa feridas “ foi o que mais marcou a luso-descendente, católica, casada há 20 anos com um paquistanês muçulmano. Além das medalhas entregues aos “heróis” de 13 de Novembro, quase 600
porteiros - entre os quais cerca de uma centena
de portugueses - foram agraciados com o diploma de “porteiro da cidade de Paris”.
A presidente da Câmara de Paris agradeceu
ainda ao vereador franco-português Hermano
Sanches Ruivo “com quem imaginou a iniciativa”, tendo o vereador contado à Lusa que a homenagem vai repetir-se todos os anos e que vai
ser criado o “Dia dos direitos e dos deveres dos
porteiros”.

Dia

Amigas
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das

amizade. Para reviver as nossas tradições não pode
faltar o tradicional Dia das Amigas que, já ao longo
Francisca reis
dos anos, organizo esta linda tradição com as mia passada sexta-feira 22 nhas amigas e amigas das minhas amigas.
de janeiro no Restaurante Com o passar dos anos a nova geração vai muEstrela do Oceano celebrámos dando esta tradição para o melhor dos almoços nas
o Dia das Amigas, um maravi- quintas para jantares em Restaurantes, festas com
lhoso convívio entre mulheres programas de divertimento e alegria e foi isto mesamigas reunidas para comemorar a celebração mo que aconteceu sexta-feira, iniciou-se a festa das
amigas com um brinde à amizade, um porto ofereda amizade.
O dia das amigas é, para mim, uma das mais belas cido pela casa.
tradições nos Açores com um objetivo: celebrar a Logo depois do delicioso jantar preparado e servido pela casa entrou em ação muita música do
espetacular artista da comunidade Eddy Sousa e
DJ Machado, muita dança, muitas gargalhadas das
anedotas de Suzette Nobre, houve surpresas e prémios ofertas do Restaurante Estrela do Oceano e
do Tim Horton, que tem como proprietária, Suzie
Reis. Celebraram-se dois aniversários, de Elizabeth

Existe sempre uma ou duas daquelas invejosas
que se julgam melhores e que se pensam que sabem tudo, a melhor maneira de lidar com estas pessoas é tomá-las por aquilo que elas acham que são
e deixá-las em paz, ignorá-las.
Que os sucessos e conquistas das outras amigas
nunca sejam motivo de inveja. Que nos sirva de

Carreiro e Cidália que receberam também as suas
ofertas. Foi sem duvida uma linda festa com muita
alegria entre amigas. Ter boas amizades é um dos
maiores prazeres da vida, a vida tem outro prazer
quando estamos rodeadas de boas amigas. Quem
tem boas amigas tem uma riqueza, tenho um privilégio de ter boas amigas, tenho amigas de muitos
anos da escola primária Our Lady of Mount Royal
Girls. Tenho algumas amigas longe fisicamente

modelo e de inspiração para fazermos melhor cada
dia que passa.
A verdadeira amiga te ajuda nas horas difíceis,
horas tristes, e horas de confusão. Se perderes teu
caminho ela te guia e te põe no caminho certo. Que
cada amiga faça o que deve fazer com amor e amizade e assim a paz e o amor estarão sempre presentes nas nossas vidas e que possamos reconhecer os
nossos valores e a nossa identidade.

mas sempre presentes no meu coração. A vida é
feita de amizades longas, curtas, e passageiras por
vezes. Existem amigas para todos os gostos e feitios, todas elas com as suas características diferentes devemos respeitar cada uma pelas diferenças e
valores morais, culturais e religiosos.

Muito obrigada a todas amigas pela sua presenca na Festa das Amigas e pela sua amizade,
um agradecimento especial à nossa linda amiga
Paula Aleixo pela sua presença e de convidar as
suas amigas foi, um prazer recebê-las todas.

freis@avozdeportugal.com

N
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Já 20 anos do Centro de Ajuda da Família
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

O

centro de ajuda à família (C.A.F.) celebrou, no
sábado 16 de janeiro de 2016,
os seus 20 anos de existência.
A festa foi celebrada com os amigos do C.A.F.,
os seus benévolos, a sua equipa e com as personalidades.
O C.A.F. tem como objetivo apoiar as famílias
com problemas de violência conjugal na comunidade portuguesa, como na sociedade quebequense. Com o seu novo espaço de apoio o C.A.F.

usufrui de novas e melhores condições para desenvolver a sua missão, ficando a ser um apoio
às pessoas isoladas na sociedade, com oferta de
refeições ou a integração dos imigrantes na sociedade, com os cursos de francês.
A festa dos 20 anos do C.A.F. permitiu aos intervenientes exprimirem-se, sobre os desafios do
centro, sobre as realizações positivas do centro
na comunidade. Nos discursos, o Cônsul geral de
Portugal em Montreal, o Dr. José Eduardo Bleck
Guedes de Sousa, o Dr. Amir Khadir, deputado
provincial de Mercier, a Sra. Marianne Giguère,
vereadora de freguesia do Plateau Mont-Royal,
todos deram os seus parabéns ao Centro, ao trabalho no Centro e ao trabalho da diretora Ma-

nuela Pedrosa, que realizou um discurso pessoal
apresentando os números difíceis do Centro.
No fim da celebração e antes da partilha, o deputado de Mercier, o Dr. Amir Khadir ofereceu
a medalha da Assembleia nacional, para agradecer ao C.A.F. a sua implicação, a presidente
AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis
que sejam: Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência
Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só
telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395 falo português

do conselho de administração, a Sra. Maria José
Miranda e a diretora Manuela Pedrosa. O C.A.F.
continuará a dar apoio, nestes momentos tristes,
mas sempre com um carinho particular.
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Angra, uma Capital no Coração do Atlântico
abranco@avozdeportugal.com

antero branco
e fotos de
humberto cabral

G

uido Silva Teles, em representação da Câmara
Municipal de Angra do Heroísmo, esteve de passagem, a
semana passada, na província de Quebec, no
Canadá, a promover as Sanjoaninas 2016.
Na quinta-feira, em entrevista na Rádio Centre
Ville, declarou que desde a presidência de Álamo de Menezes, é a própria Câmara que promove as Sanjoaninas. Uma maneira de melhor controlar as despesas. Marta Raposo, que diga-se de
passagem, uma grande fadista e locutora, com a
sua enorme curiosidade, formulou ao Guido mil
e uma perguntas. Fazendo com que ela e a comunidade ficassem a saber tudo sobre a história da
Capitania Geral dos Açores, o que é uma tourada
à corda, além de todas as atividades ligadas às
Sanjoaninas e de como elas vão ser.
Como na sexta-feira, durante o dia, o Guido
estava com a agenda livre, levámo-lo a passear
um pouco por Montreal. Aproveitando a exposição do Salão Internacional do Automóvel, que
terminou no passado Domingo, fomos com ele
admirar os novos modelos e como não poderia
deixar de ser, os mais exóticos. Como era dia do

funeral do René Angélil, marido da Céline Dion
e proprietário do Schwartz’s Deli, fomos até lá
almoçar uma sandes de “Smoked meat”.
A Associação Portuguesa do Espírito Santo
organizou um jantar para receber o ilustre convidado. O Guido teve oportunidade de confraternizar com seus sócios e amigos, na sua maioria
terceirenses. Aí, sentiu-se em casa, sendo mais
fácil promover as Sanjoaninas, a maior e mais
antiga festa profana dos Açores. Uma festa com
créditos firmados a nível local, regional e internacional.
Segundo o Guido, as Sanjoaninas complementam a beleza da paisagem natural de Angra do
Heroísmo, o seu património e a hospitalidade
das suas gentes, transformando a cidade num
espaço de festa que mostra a sua cultura mais
genuína, a riqueza da etnografia, os cheiros e sabores da gastronomia, onde todos, os da ilha e os
que nos visitam, se fundem num “imenso mar”
em permanente movimento.
Este ano as festas inspiram-se na comemoração

dos 250 anos da criação da Capitania Geral dos
Açores, com sede na cidade angrense. As Sanjoaninas são uma oportunidade incrível para conhecer a cultura local: desde as marchas populares, exposições, concertos e atividades taurinas
até às noites de convívio pelas tascas espalhadas
pelas ruas da cidade, estas festas são uma manifestação singular, pura e genuinamente cultural, que representam a vivência de quem vive no

meio do mar.
Ao despedir-se da Associação de Hochelaga,
agradeceu ao Fábio Marques da maneira como o
receberam e às pessoas, por se terem deslocado
em grande número.
Este ano as Sanjoaninas têm lugar de 16 a 27
de Junho. Toda a equipa que coordena a festa
2016, conta com a vossa presença pelo S. João,
em Angra do Heroísmo.

Usos
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

O

Minho: é a região mais
verdejante de Portugal.
Os seus habitantes são alegres
e divertidos, mas também muito trabalhadores. Expandem toda a sua alegria
nas festas tradicionais e romarias, onde cantam e
dançam alegremente durante vários dias. Nestas
romarias as mulheres usam ricos fatos regionais
e enormes cordões de ouro ao pescoço. A romaria mais importante é: Nossa Senhora da Agonia
(Viana do Castelo) S. João de Braga. Os pratos
característicos são os rojões, caldo verde e arroz
à minhota. As casas típicas são feitas de granito,
rocha abundante naquela região.
Trás-os-Montes e Alto Douro: é uma região
montanhosa, povoada de gente simples, franca
e trabalhadora. Os homens, especialmente os
pastores, usam em certas localidades, uns típicos
capotes, feitos de palha de centeio, para se poderem abrigar do frio agreste desta região.
Muitas casas são de granito solto e poucas têm
chaminés. A dança característica é a dos pauliteiros de Miranda, muito interessante, quer pela forma de ser dançada, quer pelos fatos dos homens,
pois usam bonitas saias de folhos. Os produtos
alimentares mais conhecidos desta região são: o
presunto de Chaves e as alheiras de Mirandela.
Douro Litoral: é a região com maior densidade
populacional. A sua gente alegre e bairrista trabalha na faina da pesca e nas fábricas que existem
nesta região altamente industrializada. Toda a
vida da região é dominada pela sua grande cidade o “Porto” cidade muito comercial e industrial.
Esta região é conhecida em todo o mundo, devido
ao afamado Vinho do Porto. O transporte de mercadorias no rio Douro era, até há pouco tempo,
feito em grande parte, por característicos barcos,
chamados “rabelos”. A festa característica é a de
S. João no Porto. Dança-se a “Chula” por toda a
parte. O prato mais típico é “tripas à moda do Porto” e “ caldo verde”.
Beira Litoral: o povo desta região é ao mesmo
tempo lavrador e pescador. Aduba as terras com o
moliço, vindo do mar e que vai buscar em típicos
barcos, os moliceiros. Também trabalha na indústria derivada da pesca, secagem e conserva de peixe. Ao longo da costa há belas praias que atraem
numerosos turistas. O prato mais característico é
a chanfana de cabrito.
Beira Alta: região muito montanhosa onde encontramos a mais alta serra do país, a “Serra da
Estrela”, que atrai grande número de turistas. O
beirão tem um temperamento forte e altivo. Faz
as suas casas com granito solto. Trabalha na agricultura, na pastorícia e nas fábricas de laticínios e
lanifícios. São famosos o queijo desta região e o
vinho do Dão.
Beira Baixa: é uma região montanhosa que se vai
tornando mais plana à medida que caminhamos
para o Sul. É região de agricultores e pastores,
embora muitos dos seus habitantes sejam também operários, pois a Covilhã é o maior centro
da indústria de lanifícios e lacticínios. O seu povo
dança o fandango e constrói as suas casas com
granito e xisto. Os pratos regionais são: o assado
de Lafões e os maranhos. Encontramos na Beira
Baixa a aldeia mais típica de Portugal, Monsanto.
Ribatejo: é a região das lezírias onde os campinos, montados nos seus cavalos e equipados com

das

Nossas Regiões

enormes paus, guardam as manadas de touros. Os
campinos usam barretes verdes na cabeça, coletes e cintas vermelhas. São homens destemidos e
ágeis. Dançam maravilhosamente o fandango. A
festa mais característica do Ribatejo é a festa dos
tabuleiros que se realiza em Tomar. As mulheres
vestem lindos vestidos de folhos brancos e à cabeça levam enormes tabuleiros de pão e flores.
Estremadura: é uma região do litoral banhada
pelo Tejo, com o seu grande estuário, junto à cidade de Lisboa. Tem duas zonas altamente industrializadas, Lisboa e Setúbal, embora a pesca seja
uma atividade de grande parte da população. O
saloio, povo dos arredores de Lisboa, usava muito o burro como meio de transporte. Tem várias
praias, mas a Nazaré é a mais típica, onde as mulheres usam 7 saias, e os homens, que são pescadores, vestem calça e camisa de xadrez de lã.
Alto Alentejo: região de grandes planícies cobertas de searas de trigo e olivais. O seu povo, calmo e lento, trabalha sobretudo no campo. Quando
vai trabalhar para a ceifa, monda e faz apanha da
azeitona. Junta-se em ranchos, comandado por
um “manageiro”, e entoa lindas canções. A sua
alimentação é base de pão e carne de porco. Assim, os seus pratos típicos são “açorda” e a “carne de porco à alentejana”. A cidade de Évora, sua
capital, é um belo monumento que atrai muitos
turistas.
Baixo Alentejo: é a continuação do Alto Alentejo. Não há grande diferença de costumes entre as
duas regiões. Tem ainda maiores planícies onde
aqui e além se vêem casas baixas que as mulheres
se esmeram por ter sempre brancas, caiando-as

Impostos

todos os dias. Principais atividades: sementeiras,
mondas, ceifas, pastorícia e fabrico de queijo. O
queijo mais afamado é o queijo de Serpa.
Algarve: é a região que atrai mais turistas, pelas suas belas praias e clima ameno. O seu povo
é aberto e alegre. Canta, dança alegremente o
“corridinho algarvio”. Região de amendoeiras, figueiras e alfarrobeiras. O povo distribui-se entre
a pesca e a agricultura. As casas são brancas com
um terraço em cima, açoteia que se destina à seca
dos frutos, e tem lindas e trabalhadas chaminés.
Vale a pena provar os doces, dons Rodrigos. O
prato característico é amêijoas na cataplana.
Região autónoma da Madeira: arquipélago formado principalmente por duas ilhas: Madeira e
Porto Santo, situadas no Oceano Atlântico. São
ilhas de grande beleza. O seu povo simpático,
hospitaleiro e alegre, canta e dança o “bailinho da
Madeira”. Estas ilhas, pelo seu encanto e clima
ameno, atraem grande numero de turistas. O povo
dedica-se à agricultura e trabalhos de verga, rendas e bordados.
Região autónoma dos Açores: é formada por
nove ilhas também situadas no Oceano Atlântico. O seu povo trabalha na industria açucareira,
laticínios e lanifícios e ainda na criação de gado
vacum.
Na ilha do Faial, grande parte das mulheres
fazem lindas rendas que exportam para todo
o mundo. E são todas estas belas regiões que
ilustram e dignificam a beleza do esplendor da
nossa Pátria.

sobre petróleo e tabaco

aumentam, imposto de selo também

O

Governo pretende alterar já em 2016 os
impostos do selo, sobre os produtos petrolíferos e sobre o tabaco, medidas com que
espera receitas equivalentes a 0,21% do PIB,
segundo o esboço de Orçamento.
No esboço do Orçamento do Estado para 2016,
que foi entregue na Assembleia da República
e a que a Lusa teve acesso, o Governo de António Costa enumera as
medidas discricionárias
que pretende adotar ainda
este ano, tanto de receita
como de despesa, sendo
que as medidas do lado
da receita deverão ter um
custo de 0,18% do PIB
(Produto Interno Bruto),
quando comparado com
o ano de 2015.Na rubrica
“outros impostos”, o Executivo refere que vai fazer “alterações no Imposto do Selo, Imposto sobre
os Produtos Petrolíferos (ISP), no Imposto sobre
o Tabaco e combate à fraude e evasão fiscal”,
sem detalhar estas mesmas alterações.
Quanto ao impacto orçamental destas mudanças fiscais anunciadas para este ano, mas ainda
por especificar, o Governo espera encaixar o
equivalente a 0,21% do PIB. executivo espera
que o aumento das receitas com estes impostos,
combinado com o combate à fraude fiscal, compense quase totalmente a receita que vai perder

com a redução da sobretaxa em sede de IRS, com
a redução do IVA na restauração para os 13%
em julho e com a redução da Taxa Social Única
(TSU) dos trabalhadores.Isto porque a redução
da sobretaxa, em vigor desde janeiro, terá um
custo equivalente a 0,23% do PIB em 2016 face
ao ano anterior, a descida do IVA na restauração
implicará perdas de 0,09% do PIB e a redução da

TSU até ao limite de 1,5 pontos percentuais paga
pelos trabalhadores que ganhem até 600 euros
custará o equivalente a 0,07%.
Contas feitas, estas medidas de alívio da carga fiscal deverão implicar, segundo as contas do
executivo, uma perda de receita equivalente a
0,39% do PIB, as quais serão parcialmente compensadas pelo aumento de outros impostos (selo,
produtos petrolíferos e tabaco), bem como pelo
combate à fraude e à evasão fiscais.

Missa

Filarmónicas
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Uma cerimónia, muito participativa, em que
o
Sr. Padre António Tavares, responsável da
antero branco
Missão
Portuguesa de Kingston fez questão de
e fotos de
concelebrar e, até mesmo o Dr. Telmo Pereimanuel neves
ra Fernandes, da paróquia de Fátima, que veio
até junto de nós, propositadamente para dar um
templo da Missão Santa curso sobre Nossa Senhora de Fátima, deu uma
Cruz vibrou, Domingo pausa à formação, para assistir à beleza de uma
passado, ao som das magnífi- animação diferente.
cas vozes da Tuna de Oiro, dos bombos, das Juntos iniciaram a celebração com o hino a
tarolas e dos instrumentos de sopro, das Filarmónicas Portuguesa de Montreal e da Do
Divino Espírito Santo de Laval. Uma missa
em que o Evangelho foi Rei e a música Rainha.
Uma tradição que já perdura há alguns anos.
Esta foi a primeira de três celebrações especiais.
No próximo Domingo teremos uma com o colorido dos Ranchos folclóricos e das Marchas da
comunidade. A última será dedicada às vozes e
instrumentos do Fado.
abranco@avozdeportugal.com

Santa Cecília. De seguida, as filarmónicas foram
alternando os cânticos, desde o Glória até a Ação
de Graças. Por fim juntos tocaram e cantaram o
Hino de Santo Cristo, que brevemente vai mu-

O

dar-se para um sítio mais visível e mais amplo,
ao fundo da igreja.
Na sua homilia, o Sr. Padre José Maria quis ser
breve, porque o dia era para a música, mas quis
salientar que “se nós disermos como Jesus que
o maior mandamento é amar a Deus e amar o
próximo. Se eu for capaz de viver na minha vida
esta misericórdia, neste mandamento do amor,
eu estarei como qualquer músico de filarmónica
a dar corpo a uma página e, torna viva e, torna
visível, como uma partitura, que se torna audivel
quando a voz ou o instrumento a executa”.
As Filarmónicas do Divino Espírito Santo de
Laval, dirigida por Gilberto Pavão, a Portuguesa de Montreal, chefiada por Leonardo Aguiar e
a Tuna de Oiro, com a sua maestrina Filomena
Amorim, foram simplesmente magníficos.

‘Miss Bikini
Zona euro tem
World 2015’
uma “nova criança
problemática”: Portugal é portuguesa

R

eceios de uma queda começam a surgir numa altura
em que os investidores se unem
contra as intervenções na banca
nacional.
O afastamento progressivo entre
Portugal e Grécia parecia ter afastado os ‘fantasmas’ do regresso português às dificuldades económicas

banco alemão avisa que Portugal
está dependente do rating da DBRS
para manter a estabilidade financeira. Um corte na notação significaria
a exclusão do programa de compra
de dívida do BCE e nesse caso, um
novo resgate seria inevitável. Para
o Commerzbank, Portugal voltou
a ser “uma criança problemática”,

e financeiras, mas a mudança de
Governo fez renascer os discursos
pessimistas no estrangeiro. Num
relatório arrasador, o Commerzbank fez duras críticas à “mudança
fundamental da política” protagonizada pelo Executivo de António
Costa, com o apoio dos partidos
com assento parlamentar mais à
Esquerda. Preocupado com o provável aumento da dívida provocado pelo ajustamento mais lento, o

porque “o novo Governo em Portugal está a passar das palavras aos
atos”. O regresso dos feriados e dos
25 dias de férias para os funcionários públicos com boa assiduidade,
a devolução dos cortes no Estado e
“a reversão da liberalização do mercado de trabalho” são dados como
exemplos negativos da governação
socialista, e levam o Commerzbank
a considerar improvável um défice
inferior a 3% no final de 2016.

P

atrícia Martins venceu o
concurso que decorreu este
sábado, dia 16, na Malásia.
Tem 18 anos, estuda Design de
Moda, é da Benedita, Alcobaça,
e chama-se Patrícia Martins. Esta
é a vencedora do concurso ‘Miss
Bikini World 2015’, que decorreu
este sábado, dia 16 de janeiro, na
Malásia.
Feliz com o reconhecimento, a
jovem que já tinha conquistado
o prémio ‘Miss Turismo Portugal
2015’, fez questão de partilhar a
novidade no seu Facebook.
De acordo com o site do jornal O Alcoa, o concurso contou
com mais de 49 jovens de todo
o mundo.
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SATA melhora horários para Montreal
SATA melhora horários para Montreal

A SATA atenta às necessidades dos seus clientes, em particular a
comunidade
Açoriana
de Montreal,
irá ajustar
os ahorários
seus
A SATA atenta
às necessidades
dos seus clientes,
em particular
comunidadedos
Açoriana
de
Montreal,
irá ajustar os
seus voos entre
Montreal eassim
Ponta Delgada,
voos entre
Montreal
e horários
Pontados
Delgada,
garantindo
uma garantindo
melhor
assim uma melhor qualidade de serviço aos seus clientes e um maior nível de conetividade entre

qualidade de serviço aos seus clientes e um maior nível de conetivias diversas ilhas dos Açores e a cidade de Montreal.

dade entre as diversas ilhas dos Açores e a cidade de Montreal.
A operação do Verão de 2016 está programada às quintas-feiras, do dia de 30 de Junho ao dia 1
de Setembro, com um horário de saída de Montreal pelas 23h30 (horas de Montreal) e chegada

A operação do Verão de 2016 está programada às quintas-feiras, do

ao início da manhã a São Miguel, dando ligações às outras ilhas dos Açores. A saída de Ponta

dia deDelgada
30 depara
Junho
ao dia 1 de Setembro, com um horário de saída
Montreal será efetuada às 20h20 (horas dos Açores), garantindo também as
de Montreal
pelas 23h30 (horas de Montreal) e chegada ao início da
ligações inter-ilhas.
manhã a São Miguel, dando ligações às outras ilhas dos Açores. A
saída de Ponta Delgada para Montreal será efetuada às 20h20 (horas dos
Açores),
também as ligações inter-ilhas.
Ponta
Delgada, 21garantindo
de Janeiro de 2016
Ponta Delgada, 21 de Janeiro de 2016
Gabinete de Comunicação & Imagem
Av. Infante D. Henrique, 55 | 9504-528 Ponta Delgada
S. Miguel - Açores - Portugal
(+351) 296 209 748

Marcelo é o novo Presidente da
República. Quem é este homem?
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F

ique a saber um pouco mais sobre a história de vida de Marcelo Rebelo de Sousa.
Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa nasceu
a 12 de dezembro de 1948. “Sempre fui o filhinho protegido da minha mãe”, disse o próprio na
sua biografia da autoria do jornalista Vítor Ma-

Em 1971 licenciou-se em Direito e em 1984
doutorou-se em Ciências Jurídico-Políticas pela
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
onde é professor catedrático desde 1990.
A experiência na Comunicação Social. A história de Marcelo não se resume apenas à política.

tos. O nome é em homenagem a Marcelo Caetano, o padrinho de casamento dos pais.
O Direito na vida de Marcelo.

A comunicação social tem também um espaço
importante na sua vida. Entre 1980 e 1983 dirigiu o jornal Expresso e de 1983 a 1987 o jornal

Semanário.
Depois, em 1993 passou a comentador político
com a rúbrica ‘Exame’ na TSF onde permaneceu
três anos. À rádio seguiu-se a televisão. Entre
2000 e 2004 comentou a atualidade no Jornal
Nacional da TVI e em 2005 mudou-se para a
RTP. ‘As Escolhas de Marcelo’ mantiveram-no
na estação pública durante cinco anos, ao fim dos
quais regressou à TVI e de onde só saiu quando
anunciou a sua candidatura às eleições presidenciais. Marcelo, o político que vai a banhos. Em
1974 aderiu ao Partido Social-Democrata e no
ano seguinte foi eleito deputado à Assembleia
Constituinte.
No VIII Governo Constitucional, liderado por
Pinto Balsemão, Marcelo foi secretário de Estado da Presidência, mas um ano depois (1982) foi
promovido a ministro dos Assuntos Parlamentares.
Em 1989 concorreu pelo PSD à presidência
da Câmara Municipal de Lisboa. Mas havia um
problema: Marcelo não gozava da popularidade
de que hoje goza e o rival era o ‘famosíssimo’
Jorge Sampaio. Para saltar para as luzes da ribalta, o candidato social-democrata arriscou tudo,
até a sua saúde, mergulhando no rio Tejo que era,
à época, um dos rios mais poluídos da Europa.
Apesar do gesto ousado, Marcelo perdeu as eleições.
Uma vida ligada ao PSD.
Como já dissemos, Marcelo aderiu ao PSD no
ano da sua fundação, em 1974. Nove anos depois formou, juntamente com José Miguel Júdice, Pedro Santana Lopes e Conceição Monteiro,
a Ala Nova Esperança que era, nada mais, nada
menos, do que um grupo de oposição interna ao
então governo do Bloco Central. Daqui resultou
a renovação do partido e a ascensão de Cavaco
Silva à liderança dos sociais-democratas.
O seu percurso político teve muitas curvas que
acabaram por o levar, em 1996, à liderança do
PSD. Neste cargo ficou até 1999 e, durante três
anos, viabilizou os orçamentos de Estado de António Guterres que tinha um governo minoritário.
A liderança de Marcelo há ainda a destacar o
reatar de relações entre PSD e PCP, a adesão do
PSD ao Partido Popular Europeu e a realização
de dois referendos: sobre a questão do aborto
(venceu o ‘não’ com 50,9% dos votos) e da reforma administrativa (venceu também o ‘não’
com 63,5% dos votos).
De malas prontas para o Palácio de Belém.
Durante vários meses permaneceu a incógnita:
Marcelo vai ou não candidatar-se à Presidência
da República? A dúvida foi desfeita a 9 de outubro, cinco dias depois das eleições legislativas.
Aliás, o então comentador político havia sempre
dito que só tomaria uma decisão depois do sufrágio que determina a constituição da Assembleia
da República.
A campanha foi ‘pobrezinha’, sem cartazes espalhados pelo país.
Afinal não era preciso. Marcelo Rebelo de
Sousa entrou, durante 15 anos, na casa dos telespectadores. Foi o convidado especial de domingo à noite e hoje é o primeiro dia do resto
da sua vida enquanto Presidente de Portugal
e dos portugueses.
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Marcelo vitorioso
de Norte a Sul do País

U

m discurso realizado na Faculdade de Direito de Lisboa,
para onde se dirigiu depois de ter
assistido aos primeiros resultados
na sua sede de candidatura, em
Belém.
“Fiz questão de me dirigir ao País
nesta casa da liberdade e pluralismo
e abertura de espírito. Não foi uma
opção política. Foi uma escolha de
natureza afetiva, um gesto simbólico de profundo reconhecimento
para com esta faculdade”, disse sobre a instituição onde passou os últimos 50 anos, primeiro como aluno
e depois como professor.
E é mesmo o título de “Professor
Marcelo” que abandona aqui para
falar ao País enquanto Presidente
eleito. Por isso mesmo, começou
por “saudar o povo português”. “É
o povo quem mais ordena, e foi o
povo queme quis dar a honra de
me eleger Presidente”, disse, acrescentando que todos os que votaram
nestas presidenciais “merecem o
mesmo respeito”.
“Todos fazem parte da pátria que
somos”, disse garantindo que “não
há vencidos nestas eleições presidenciais”. “Serei o Presidente de
todos. Porque a Constituição o consagra. E porque a minha consciência o dita”, continuou.
Nesta declaração, expôs já as suas

ideias, começando por defender o
“fomento da unidade nacional”, o
“reforço da coesão social, pessoal
e territorial, olhando para os mais
carenciados, os mais dependentes”
e a “promoção das convergências

políticas”. “Um país como o nosso, a sair de uma crise económica
e social profunda, não se pode dar
ao luxo de desperdiçar energias e
de alimentar crispações desnecessárias e contraproducentes. Este é um
tempo de incerteza e desafio, mas
também é um tempo de oportunidade”, defendeu Marcelo Rebelo de
Sousa que tomará posse no próximo
dia 9 de março. “Os próximos cinco
anos não serão um tempo perdido,
serão um tempo de recuperação e de
futuro”, concluiu.

Programa da semana
Quinta-feira 28 de janeiro
- MIssa das Filarmónica e Tuna d’Oiro
na igreja Santa Cruz

Sábado 30 de janeiro
- 20 anos do Centro de Ajuda à Família

info@tvpm.ca

514.993.9047
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
27 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Decisão Nacional
05:32	Inesquecível
07:03 Zig Zag
07:22	Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
	Subsolo Português
10:13	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
15:00	Telejornal
15:57	Agora Nós
18:46 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:33	Palavra aos Diretores
21:04	Bem-vindos a Beirais
21:47 Os Nossos Dias
22:29	Grande Entrevista
23:22 Online 3
23:28	Notícias do Atlântico
00:29 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
28 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Palavra aos Diretores
05:26	Poplusa
	Roger Plexico
06:28	Grande Entrevista
07:13	Manchetes 3
07:44 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
08:55	Sociedade Civil
	Robôs
10:04	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:17 O Preço Certo
14:58	Telejornal
15:45	As Palavras e os Atos
16:30	Agora Nós
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30	As Palavras e os Atos
21:00	Bem-vindos a Beirais
21:45 Os Nossos Dias
22:44	Grande Área
23:15 Online 3
23:30	Notícias do Atlântico
00:15	GPS
00:30 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
29 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Sexta às 9
05:45	Nelo & Idália
06:15	Ideias & Companhias
06:45 Zig Zag
07:23	Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
Colecionadores
10:14	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:14 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00	Agora Nós
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30	Sexta às 9
21:00	Bem-vindos a Beirais
21:45 Os Nossos Dias
22:15 Os Números do Dinheiro
23:15 Online 3
23:30	Notícias do Atlântico
00:15	GPS
00:30 5 Para a Meia-Noite
sábado
30 de janeiro
01:30	Arq 3
01:45 Online 3
02:02	A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
03:00	Bom Dia Portugal
05:02 Hora dos Portugueses
05:45 Filhos da Nação
06:21	Network Negócios 2016
07:09 Zig Zag
08:00 Jornal da TardeDireto
09:11 Zig Zag
10:00	Visita Guiada
	Museu de Lisboa

	Teatro Romano
10:30	Mar de Letras
Celeste Cortez
11:00	Decisão Nacional
11:09	Donos Disto Tudo
12:00	Atlântida - Madeira 2016
13:30	Política Sueca
14:15 Zig Zag
15:00	Telejornal
16:00 Cartaz RTP
16:30	Aqui Portugal
Chaves
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30	Voz do Cidadão
20:45	Network Negócios 2016
21:30	Donos Disto Tudo
22:15 O Princípio da Incerteza
23:00	A Cidade na
	Ponta dos Dedos
23:15	Notícias do Atlântico
00:15	A EssênciaEstreia
00:30	Animais Anónimos
domingo
31 de janeiro
01:30	Palavra aos Diretores
02:00	Portugal 3.0
03:00	Bom Dia Portugal
05:30 Eucaristia Dominical
06:30	As Horas Extraordinárias
07:00	Visita Guiada
	Biombos Namban
07:30 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
10:30	Portugal a Pé!
11:00 À Porta da História
	Maria Luísa Holstein
11:30	A Praça
12:30	Agora Nós
13:45	Animais Anónimos
14:15 Hora dos Portugueses
14:43 Liga NOS 2015/2016
Moreirense x Benfica
16:45	Telejornal
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30	Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Online 3
22:00	Portuguese in California
22:30 À Porta da História
	Maria Luísa Holstein
23:00	Notícias do Atlântico
23:45	GPS
00:00	Inesquecível
segunda-feira
1 de fevereiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Atlântida - Madeira 2016
06:32	Política Sueca
07:24	Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:16	Sociedade Civil
Cães
10:21	A Praça
13:00	Portugal em DiretoDireto
14:00 Hora dos Portugueses
14:13 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00	Golo RTP - Int.
17:32	Prós e Contras
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:33	Golo RTP - Int.
22:03	Prós e Contras
23:15 Online 3
23:28	Notícias do Atlântico
00:15	GPS
00:29 5 Para a Meia-Noite
terça-feira
2 de fevereiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Sociedade Recreativa
	Ana Zanatti
05:56	A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
06:51 Zig Zag
07:24	Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
	Gatos
10:14	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
15:00	Telejornal

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
26 de janeiro de 2016
1 euro = cad 1.551890
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

dentista

restaurantes

GRANITE
LACROIX INC.

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

notários

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
padaria

fotógrafo

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593
importadores

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

514.522.5175

TRAGA O
SEU VINHO

LE
Grill
Tasquaria
2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.
serviços
financeiroS

assure-toi.ca

Seguros

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

T.: 514.668.6281

Produtos do mar
Miguel
514-835-8405
Fernando
514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

restaurantes

assure-toi.ca
111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

canalizador

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento
gratuito
Tel.: 514.725.6531

traduções
A mercearia das famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

contabilista

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

Documentos a traduzir
Sandy Martins
pode vos ajudar
serviço Impecável

Tel.: 514.943.7907
INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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EMPREGOS
Somos uma família que fala inglês em Montreal e estamos à procura de uma governanta (babá) responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a aceitar
para viver connosco ou não. Estamos prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2 crianças. Por favor,
envie a sua informação, juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém
irá contactá-la com mais detalhes.

Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir
de casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Fulltime: 2500-4000$ possíveis. Compatível com
outras atividades ou emprego. 514-961-0770
Companhia precisa de homens ou mulheres com experiência na industria da limpeza para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV por Fax 450-975-1977
Pessoa para trabalhar na grelha para uma churrascaria portuguesa. Possibilidade de trabalhar de dia
ou de noite a tempo inteiro ou parcial.
438-764-4964
Precisa de costureira/chefe de secção qualificada
(de alta costura) a tempo parcial ou a tempo inteiro.
Para começar no inicio de fevereiro. Contactar La
Boutique Arianne Carl Design: 514-495-1075
Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na grelha
com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Precisa-se de pessoa responsável para fazer limpeza
ligeira numa casa. Somente 1 dia por semana (6ª
feira). Esther: 514-341-1937
Precisa-se de um pessoa para fazer limpeza numa
casa, terça e quarta-feira. 15$/hora deveria falar um
pouquinho de francês ou inglês. A pessoa deve ser um
bom trabalhador e meticuloso.
T: 514-484-8483 | C: 514-963-8483.
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e dinâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário
para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

EMPREGOS
Terrassement Terra-nova , empresa em
crescimento procura -se paisagista com
experiência em “pavé-uni “, muros e escadas
em blocos e asfalto e também operador de
escavadora com carta de condução classe 1-3-5.
Contactar Roberto: 514-992-1586
Estamos a procura de uma pessoa simpática com
muito compaixão e segura para tomar conta de
uma senhora idosa com 86 anos de idade. Para
mais informações podem nos contactar:
514-247-2170

vende-se
Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega pode
ver os canais portugueses, brasileiros, e outros mais, canais desportivos de todos os países, filmes, séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me para instalação.
514-267-8766

serviços
Perca peso, ganhe energia e sinta-se em forma,
resultados garantidos. Peça o seu pacote e
experiência de 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

Renovações Ferreira Inc.

Servindo a comunidade, fazemos renovações, casa
de banho, cozinhas, gybroc, pinturas, e muito mais.
Orçamento gratuito. R. Ferreira: 514-655-7168

encontros

Linda senhora na casa dos
50 anos procura um cavalheiro
bondoso, divertido, honesto, para
desenvolver uma amizade séria.
Sou uma mulher que gosta de
gozar a vida e divertir-me.
Telefona para me conhecer
450-662-0443

†

VIRIATO DE OLIVEIRA FREIRE
1945 – 2016

Faleceu em Montreal, no dia 24
de janeiro de 2016, com 70 anos
de idade, Viriato de Oliveira
Freire, natural da Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposo
de Maria da Conceição (Connie)
Pereira, membro reconhecido e
apreciado da comunidade, Mordomo das Festas do Dívino Espírito Santo da Santa Cruz e do
Festival Portugal Internacional
de Montreal em 2014.
Deixa na dor a sua esposa Maria
da Conceição, filhos/a Nelia (Mario Oliveira), Nelson (Maria Passarelli) e Michael (Marisa
Gaveglia), netos/as Lucas, Jayden, Brooke, Liam, Tristan
e Victoria, irmãos/ãs Tiberio (Maria de Jesus Tavares) e
Venilde (João Pinheiro), cunhados/as António (Eduarda
Amaral), Eduarda (falecido Gabriel Pereira), Etelvina e
Carlos, afilhados/a Emanuel Pereira, Gabriel Pereira,
Isabel Pereira e José Jorge, sobrinhos/as, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
6825, Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cel. 514-918-1848
O velório tem lugar na quinta-feira, dia 28 de janeiro de
2016 das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na sexta-feira,
dia 29 de janeiro de 2016 a partir das 8h. Segue-se a
missa de corpo presente, na sexta-feira dia 29 de janeiro de 2016, às 10h na Igreja Santa Cruz, situada no 60
rua Rachel O., Montreal. Será sepultado no Cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade, a missa do sétimo dia, no sábado dia 30 de janeiro de 2016, às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

Benfeito
†Faleceu emClementina
Montreal, no dia 21

de janeiro de 2016, com a idade
de 78 anos, a Sra. Clementina
Benfeito, natural do Porto Formoso, São Miguel, Açores, esposa
do já falecido Sr. Manuel Teixeira.
Deixa na dor seus/as filhos/as
Filomena, Arménia (Christopher
Catterall), José e Emanuel, suas
netas Maya, Kali e Sena, irmãos/
ãs Manuel Altina, Espírito Santo,
Eduarda, António e Laudalina, e
seus/as conjugues/as, familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa do corpo presente foi, ontem, terça-feira 26 de
janeiro de 2016, às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam
com profunda saudade a missa do sétimo dia é amanha,
quinta-feira, 28 de janeiro, às 18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

MEMORANDUM
Missa do 25° aniversário

Cornélio Medeiros
1 de Fevereiro de 1991

Sua família, recordando
com profunda saudade
o seu ente querido será
celebrada uma missa
em sua memória no domingo, dia 31 de janeiro
de 2016, pelas 11h30,
na Igreja de Santa Cruz,
agradecendo desde já
a todas as pessoas que
possam participar nesta
celebração.

O

Ronaldo
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palavras cruzadas

1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ão gosto de criar expectativas, mas se
tinha uma coisa que eu esperava ver no
documentário sobre Cristiano Ronaldo, essa
coisa era golo. Muitos golos, aliás. O jogador
do Real Madrid tem quase 450 golos na carreira e o filme mostra apenas 37 deles. Para
quem tem curiosidade pela vida pessoal dele,
talvez o filme seja mais interessante.
Produzido pela Universal, estreou dia 9 de no-

Horizontais: 1. Reverso. Falso amigo (fig.). 2. Repetir. Baliza. 3. Encaracolar. Debaixo de. 4. Contr. da prep.
a com o art. def. o. Instrumento de sopro semelhante à
flauta, e de timbre agudo. 5. Óxido ou hidróxido de cálcio.
Espiolhar. 6. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). O espaço aéreo. Parede. 7. Pátria.
Grande estabelecimento de fabricação industrial (Brasil).
8. Grito de dor ou de alegria. Planta espinhosa chamada
erva-gigante. 9. Agravamento. Direito. 10. Que ou aquele
que faz doação. Irmã (fam.). 11. Erro, culpa. Enrubescer.
Verticais: 1. Graceja. Olho simples dos insetos. Preposição. 2. Sétima letra do alfabeto grego. Mulher que
cria criança alheia. Designa várias relações tais como
causa, modo, tempo, meio (prep.). 3. Venoso. Refulgir. 4.
Que é feito de cobre, de bronze ou de arame. Elemento
químico metaloide, sólido, com o símbolo I. 5. Cloreto de
sódio. Que não está cozido. Grande porção. 6. Comilão
(fam.). Brotar. 7. Arte de ritmar. 8. A unidade. Conjunto de
animais próprios de uma região ou período. Molibdénio
(s.q.). 9. Pôr em desordem. 10. O que professa a arte
dramática. Grupo musical organizado principalmente por
estudantes. 11. Paladar. Regular por dose.

SUDOKU

8
4
2

N

filme de

2 7 9
1
5 8
8 1
6 7

1 9
7
8 9
9
2 8
1
4 5 3

7
5
3
6
2

solução

Horizontais: 1. Revés, Judas. 2. Iterar, Meta. 3. Anelar, Sob. 4. Ao,
Pífaro. 5. Cal, Catar. 6. Em, Ar, Muro. 7. Lar, Usina. 8. Ai, Acanto. 9. Pioria,
Jus. 10. Doador, Mana. 11. Error, Corar.
Verticais: 1. Ri, Ocelo, De. 2. Eta, Ama, Por. 3. Venal, Raiar. 4. Éreo,
Iodo. 5. Sal, Cru, Ror. 6. Rapa, Sair. 7. Rítmica. 8. Um, Fauna, Mo. 9.
Desarranjar. 10. Ator, Tuna. 11. Sabor, Dosar.

Carneiro: Carta Dominante: O Mundo, que significa
Fertilidade. Amor: Que o Amor e a Felicidade sejam uma
constante na sua vida! Saúde: Ultrapassará qualquer problema graças à sua força de vontade.
Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.
Touro: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais abertamente
acerca dos seus sentimentos, poderá ver progredir a sua
relação afetiva. Que os seus mais belos sonhos se tornem
realidade. Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objetivo. Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.

“lado pessoal” dele foi tão grande que tem quase
mais tempo de Cristiano cantando uma música
da Rihanna (sim) do que usando a camisa do
Sporting de Lisboa.
Repetidas vezes ele aparece dizendo que adora
vencer, o quanto gosta de ser o melhor em tudo,
como é ótimo pai, ótimo filho e ótimo jogador.
Caseiro, não aparecem mulheres ou namoradas
no filme – e, sobre a mãe do filho dele, Cristiano
afirma: “Esse é um assunto que só
diz respeito a mim e ao meu filho.
Só ele saberá quem é a mãe”.
Também tem o fatídico episódio da
Copa do Mundo de 2014. Quando
Portugal perdeu por 4 a 0 para a Alemanha, a produção acompanhou o
jogador no Brasil e, simultaneamente, as reações da sua família, amigos,
e do seu empresário, Jorge Mendes,
em Portugal. Depois, mostram até a
conversa que Cristiano teve com a
mãe antes do empate no jogo contra os Estados Unidos. Sobre isso,
o filme deixa claro o arrependimento dele em ter participado da Copa
mesmo não estando “100%”, por
causa de uma lesão na época. Jorge Mendes reforça a construção do
ato heroico: “Não tinha condições
físicas. Qualquer outra pessoa teria
desistido, mas ele foi”.
Nenhum outro jogador aparece
no filme, com exceção do argentino Lionel Messi, logo no começo,
quando fala sobre a rivalidade entre
os dois, e no final, num momento
antes da festa de gala da “Bola de
Ouro”, em janeiro deste ano – o que
revela o luso muito solitário e com
poucos amigos.
Pessoalmente, confesso que nunca
tive muita empatia por ele. Achei
que o filme mostraria um lado diferente ou até que me fizesse mudar de
ideia, mas não chegou a isso. Apesar
vembro e estará disponível em Blu-ray e DVD da imagem de muito carinhoso e focado, o que
a partir de 8 de dezembro o filme que conta a eu vi foram recortes que reforçam o quanto ele é
história pessoal e familiar do craque com alguns vaidoso e egocêntrico.
toques de drama e muitas cenas sem camisa. O Mas, verdade seja dita, as cenas em que ele
jornalista Joshua Robinson, do The Wall Street aparece jogando bola (mesmo que poucas)
Journal, cronometrou o filme e, de 89 minutos, são sensacionais. As escolhas, o foco e a edição
são emocionantes. Mas nem de longe refletem
viu Ronaldo 3min45s sem camisa.
Falando em minutos, a intenção de mostrar o o brilho que tem o CR7 dos relvados.

Horóscopo

Maria Helena Martins
Leão: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: A sua relação está a passar por um período menos positivo. Aproveite com muita sabedoria os conselhos
da sua família. Saúde: Deve tentar dormir pelo menos oito
horas por dia. Dinheiro: O equilíbrio financeiro faz parte da sua
vida neste momento. Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.
Virgem: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa
Princípio do Amor. Amor: Procure dar atenção às verdadeiras amizades. Que a bondade esteja sempre no seu coração! Saúde: Tenha mais confiança em si, valorize-se mais.
Dinheiro: Cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.

Gémeos: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem, tenha mais confiança na pessoa que está consigo. Que a sabedoria infinita esteja sempre consigo! Saúde:
Tenha cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Seja cauteloso
com os seus gastos. Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.

Balança: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa
Crueldade. Amor: Se tem algum problema que o está a
incomodar, é tempo de o resolver. Seja humilde e aprenda
a conhecer-se a si próprio. Então conhecerá o mundo!
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Não hesite em pedir ajuda quando estiver com
problemas financeiros. Números da Semana: 8, 10, 23, 26, 29, 33.

Caranguejo: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível.
Levará a mal certas coisas que lhe digam. Seja mais confiante e menos impressionável. Defenda-se pensando no
Bem! Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si
próprio. Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.
Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.

Escorpião: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Se não controlar os seus acessos de
agressividade, poderá fazer sofrer uma pessoa que ama.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde, não se considere intocável. Dinheiro: Período favorável para esboçar novos negócios
e empenhar-se na concretização dos seus projetos. Números da
Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.

Sagitário: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Não seja tão mal humorado! Sorria!
Procure ter pensamentos positivos e não deixe invadir-se
por sentimentos ou pensamentos negativos. Saúde: Faça
alguns exercícios físicos mesmo em sua casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.
Capricórnio: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,
que representa um Guerreiro. Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe é muito especial. Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na sua
vida! Saúde: Não se acomode. Dinheiro: Provável descida do seu
poder de compra. Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.
Aquário: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa
Ganho. Amor: Notará um afastamento da pessoa amada,
mas não é nada alarmante. Com os nossos pensamentos e palavras, criamos o mundo em que vivemos! Saúde:
Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico. Dinheiro:
Notará que o seu esforço a nível de trabalho será recompensado.
Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
Peixes: Carta Dominante: 4 de Ouros, que representa
Projetos. Amor: Diga abertamente ao seu companheiro
tudo o que acha que nele é menos correto. Seja o primeiro a dar o exemplo! Saúde: Relaxe um pouco mais, anda
muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.
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Há

menos portugueses a candidatarem-se
à cidadania e residência no Canadá

O

número de portugueses que se candidataram com êxito à cidadania canadiana e à
residência permanente e temporária no Canadá reduziu drasticamente no primeiro trimestre de 2015, disse à Lusa fonte do Ministério da
Cidadania, Refugiados e Imigração canadiano.
Segundo dados disponibilizados pelo Ministério
da Cidadania, Refugiados e Imigração do Canadá
(IRCC, sigla em inglês), até ao final do primeiro

Saiba

trimestre de 2015, 193 pessoas nascidas em Portugal tornaram-se cidadãos canadianos, número
que no mesmo período de 2014 era de 1107, e em
2013 era 623. Neste período, de 01 de janeiro a 31
de março de 2015, segundo o IRCC, o Governo
canadiano emitiu 152 vistos de Residência Permanente, sendo 62 económicos e 90 não económicos, números bastante inferiores comparativamente com o mesmo período de 2014 e 2013, que

porquê beber café faz bem à saúde?
Giceli
Guimarães Fleming
eng. ambiental
especialista em
produção de cafe

A relação entre o fígado e o
café também aparece em um
estudo recente do Instituto Nacional do Câncer
dos Estados Unidos. Os cientistas avaliaram 766
pacientes que tiveram hepatite C e entre aqueles
que bebiam mais de três xícaras de cafezinho por
dia houve uma desaceleração no desenvolvimento da doença.
Em ambos os trabalhos, existem suspeitas de
que compostos fenólicos, moléculas presentes
na bebida, estejam por trás dos resultados. Dentro dessa turma do bem, um dos destaques é o
já mencionado ácido clorogénico, mas existem
ainda o ácido cafeico, o ácido ferúlico e o ácido
p-cumárico. “Todos eles têm ação antioxidante”,
explica outra estudiosa do assunto, a nutricionista Rosana Perim, do Hospital do Coração, na
capital paulista.
Apesar de tantos defensores, várias questões podem continuar martelando em sua cabeça, como
esta: será que todas essas substâncias benéficas
se mantêm mesmo quando o fruto é processado?
“Sim. Embora exista uma queda na quantidade,
esses compostos permanecem em dosagens razoáveis no grão torrado”, garante a nutricionista
Liliane Machado, da Universidade de Brasília, a
UnB, que também faz parte da equipa de especialistas brasileiros atrás de respostas para tantas
e tantas interrogações.
Embora o processamento preserve boa parte das
substâncias benéficas, é o grau de torrefação que
determina a quantidade delas. “Quanto menor a
torra, maior o número de compostos fenólicos e
de nutrientes encontrados na bebida”, diz Liliane

representavam 614 e 657, respetivamente. Foram
ainda autorizados 843 portugueses com vistos de
residência temporária, incluindo 248 renovações
de contratos de trabalho. Números que no final do
ano não devem atingir os de 2014 (4.228) e os de
2013 (4.316). Quanto a admissões à Residência
Permanente, com Portugal como país de cidadania, entre janeiro a março de 2015, foram registados 120 portugueses no Canadá, quando em 2014
o número era de 635 e em 2013 era ligeiramente
inferior (630). O anterior Governo conservador
(direita) tornou obrigatório o teste linguístico, inglês ou francês, para os candidatos à residência
permanente, desde novembro de 2013, e para a
cidadania, desde junho de 2015, fator que pode
justificar a redução do número de candidatos de
algumas comunidades étnicas. Entretanto, o Governo do Canadá, a partir de 15 de março 2016, vai
implementar um novo requisito de entrada no país.
Quem viajar para o Canadá de avião, como destino final, ou de trânsito, à exceção de cidadãos dos
Estados Unidos da América e visitantes como um
visto válido, vão necessitar de uma Autorização
Eletrónica de Viagem (AEV), que pode ser requerida através do site (www.canada.ca/etA), e terá
uma taxa de sete dólares canadianos (4,5 euros).

(2)

Machado, nutricionista da UnB. “Os grãos menos torrados também resultam em bebidas mais
aromáticas”, lembra o expert Marco Suplicy, da
Suplicy Cafés Especiais, em São Paulo. Aliás,
a bebida não precisa ser totalmente negra para
ser de boa qualidade, muito pelo contrário. “Os
cafés mais escuros costumam acumular cinzas”,
diz Suplicy. E, para piorar, o gosto não fica dos
melhores, o que leva o consumidor a lotar a xícara com açúcar ou adoçante.
“O exagero na hora de adoçar é um dos piores
erros”, lamenta Liliane, que analisa os poderes
do café na diminuição do risco do diabetes do
tipo 2. “Diversas experiências mostram que a
ingestão saudável da bebida interfere positivamente com a absorção da glicose, que então é
feita de maneira mais gradual”, explica. Assim,
a produção de insulina — hormona que se encarrega de colocar o açúcar dentro das células —
ocorre de forma harmoniosa, sem sobressaltos.
Mas essa boa atuação dificilmente acontecerá se
o preparado ficar mais parecido com uma espécie de melado.
E, agora, você pode indagar: qual é a melhor
forma de adoçar? Para os baristas, ou seja, para
quem conhece todas as sutilezas de gosto, o certo
é tomar puro. “Bebidas de boa procedência são
naturalmente adocicadas”, afirma Cleia Junqueira. Sem falar que ir devagar com o doce também
ajuda na contabilidade calórica. Mas, se o seu
paladar ainda não percebe a discreta doçura na
xícara de um cafezinho puro, coloque a menor
quantidade de açúcar possível ou apele para os
edulcorantes artificiais.

cralose é uma boa alternativa ao açúcar, já que
não contém calorias e parece não afetar tanto as
características de aroma e textura do preparado.
“O mais indicado é optar por versões líquidas do
edulcorante, que se misturam melhor à bebida.”

A cientista sensorial Helena Maria Bolini, da
Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp,
que fica no interior paulista, anda investigando
a interferência dos adoçantes no sabor do café.
Em um estudo com mais de 200 voluntários, a
equipe da professora pôde observar que a su-

O bom café brasileiro Coffee First Brazilian
você encontra nas melhores mercearias Portuguesas em Montreal, Aylmer, Gatineau, Laval,
Ottawa e Toronto. Para entregas em seu domicílio ligue (613) 276 6621.

Por fim, a pergunta que não quer calar: qual a
medida ideal? A maioria dos especialistas sugere
até 600 mililitros, o que corresponde a três ou

quatro xícaras por dia. Mas para os fãs do cafezinho não existe dose certa. “Jamais deve haver
excessos”, dispara o professor Tasso Moraes, da
UFMG, que sugere: “Para aqueles que têm dor
de estômago, insónia ou palpitação, o melhor é ir
com parcimónia”. Ninguém aqui quer ser estraga-prazeres, mas um pingo de cautela, em alguns
casos, nunca faz mal a ninguém.

Subsídio
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irrisório

acosta@avozdeportugal.com

António
Pedro Costa

C

om o mau tempo que tem
feito ultimamente, não
tem havido possibilidade dos
nossos pescadores saírem para o mar para
o seu ganha pão diário. Por isso, foi desbloqueado o chamado Fundopescas, cujo valor
é sensivelmente metade do ordenado mínimo
regional.
Tem sido recorrente a reivindicação dos pescadores e dos seus representantes no sentido do
valor do Fundo Pesca ser equiparado ao salário
mínimo regional, alterando algumas normas do
atual diploma penalizadoras dos pescadores,
mormente atribuindo mais de uma vez por ano
os apoios previstos naquele fundo e aperfeiçoando os seus mecanismos, de modo a acautelar situações de quebra de rendimento que não estão
cobertas.
Os pescadores têm andado todos os anos de
chapéu na mão a pedir persistentemente a atualização do valor da compensação salarial, que foi

A

muito recentemente fixado em 278,25 tendo em
conta o registo de 15 dias intercalados de inatividade das embarcações provocada por condições meteorológicas adversas durante o mês de
dezembro.
Há que rever a legislação em vigor que só permite atribuir um trinta avos por dia de inatividade, tendo sido contabilizados 15 dias de inatividade em 30 e de acordo com as condições
estabelecidas no decreto-legislativo regional, o
fundopesca pode ser ativado até um período máximo de 60 dias, tal como prevê a lei.
As candidaturas ao fundo pesca estiveram abertas até 25 de janeiro, podendo ser prorrogadas
até 1 de fevereiro caso seja solicitado.
Temos que entender que o Fundopescas não é
uma esmola ou dádiva do governo aos pescadores, este fundo tem também o contributo direto
de cada embarcação com o desconto que fazem
na Lotaçor no valor do pescado transacionado.
Por isso, é um direito dos pescadores, que muito
precisam em alturas de carência e de falta de rendimentos devido, designadamente, às condições
atmosféricas. Para além disso, como sabemos
e tem sido do conhecimento público, o rendimento líquido dos pescadores é cada vez mais

precário, provocando o empobrecimento cada
vez mais evidente de uma classe tão castigada e
marginalizada. Este sector merece ser acarinhado e o diagnóstico da situação das pescas está
feito e importa lembrar que são menos de 20%
os pescadores que auferem rendimentos líquidos mensais, superiores a 300 euros. Serão menos de 10% os que auferem mais de 500 euros,
o que corresponde aproximadamente ao salário
mínimo regional. Sabendo-se que, na generalidade, os pescadores possuem proles numerosas,
a situação familiar tem sido muito complicada,
sem que haja quem se preocupe verdadeiramente
como vivem estes agregados carenciados.
A aprovação de algumas alterações do Fundopescas é necessária e urgente para que ele seja
um instrumento justo e só assim terá um sentido
profundo a favor dos pescadores dos Açores que
vivem dias difíceis, com rendimentos cada vez
mais minguados. Em nome do desenvolvimento
e dignificação do sector das pescas da Região,
importa não deixar cair no esquecimento o flagelo social por que passam as famílias dos pescadores de algumas ilhas dos Açores.

insustentável leveza do ser

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

C

onfesso que as presidenciais não me levantaram
muito interesse em termos
de campanha, de apresentação e discussão de ideias para o país, ou de
despique político entre candidatos.
A campanha decorreu de uma forma muito
morna, cheia de lugares-comuns, de posições
defensivas ou de posições já esperadas e “marteladas” em excesso em assuntos repetidos
desde há décadas. Julgo de boa justiça serem
vencedores Marcelo Rebelo de Sousa e Marisa
Matias. O primeiro porque conseguiu defender uma posição à partida vantajosa, evitando
beliscaduras que o prejudicassem. A segunda
pelo empenho com que se atirou à campanha e
pelo resultado expressivo face aos seus colegas
esquerdistas do PCP. A mais desapontante terá

sido Maria de Belém, que na última semana
antes da ida às urnas sucumbiu à polémica das
subvenções vitalícias, não tendo aproveitado o
debate geral, o último, para se explicar, alegadamente por razões de respeito pela morte de
Almeida Santos. O PCP teve também um dos
seus piores resultados para uma eleição presidencial, que apesar do empenho da máquina
partidária, nunca conseguiu acrescentar interesse à campanha. Este resultado deve levantar
alarmes no PCP pois um partido não deve residir a sua força só em reivindicações e ameaças dos sindicatos sobre a sua dependência.
No computo geral a falta de imaginação geral
ou fraqueza levou à eleição dum presidente
estreante com menos votos. Nada lhe tira a
legitimidade mas leva a pensar um pouco no
futuro. Por exemplo, nesta eleição, e peco por
não ter seguido exatamente todas as ações de
campanha, mas nunca vi, li ou ouvi qualquer
referência a uma visão para Portugal. Nunca
vi, li ou ouvi nenhuma referencia séria e concreta sobre o que significou a “austeridade”,
suas causas, seu processo de implementação
ou que futuro poderemos esperar. Nada! Em
vez disso ouvimos ataques pessoais, acusações

Rádio
1280 AM

Portugalíssimo
Produtora
Rosa Velosa

Contacto publicitário

514.366.2888

de eu sou mais socialista do que tu, ou que
determinado candidato dorme mais ou menos,
etc; ou então lugares-comuns de defesa das
eternas e repetitivas causas sociais, dos mais
desfavorecidos, dos idosos, defesa dos direitos, à semelhança dos discursos das “misses”
nos concursos de beleza que querem ver um
mundo cheio de paz e amor. Mas a realidade
clama atenção, primeiro de uma forma suave.
Mais à frente, se insistimos na nossa indiferença esse clamar de atenção torna-se mais vigoroso e doloroso para aqueles que se abstiveram de lhe dar atenção. E os novos tempos,
que muitos falam incluindo alguns candidatos,
exigirão uma atenção redobrada por parte de
todos os intervenientes políticos, incluindo o
presidente. Essa atenção terá que ser efetiva
em termos práticos pois as medidas apresentadas pelo atual governo irão reivindicar um
endividamento extra (e insisto no extra) estimado pela UTAO (Unidade Técnica de Apoio
à Orçamentação, órgão consultivo independente e de apoio à governação) de mais 11 mil
milhões até 2019. Qual será a perspetiva que
se nos apresenta? Que pretenderá o novo presidente fazer?
Faço votos sobretudo para que a leveza com
que a campanha foi levada por todos os candidatos em geral não pronuncie uma leveza da
presidência face às dificuldades do país e o seu
futuro.

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
Domingo das 15h às 18h
Linha aberta 514.483.2362

75 napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Fehér:

um sorriso que
deixou marca há 12 anos

F

oi há precisamente 12 anos que Miklos
Fehér faleceu, em pleno jogo do Benfica.
Foi no dia 25 de janeiro de 2004.
Um dia fatídico para todos os adeptos, não
só do Benfica, como de todo o desporto. Foi
há 12 anos que, depois de receber um cartão
amarelo, no encontro com o V.Guimarães, Miklos Fehér sorriu pela última vez, aos 24 anos
de idade.
Um momento que ainda perdurará na mente

de muitos que assistiram ao momento fatal, em
que o húngaro cai completamente inanimado
no relvado, vítima de uma paragem cardíaca.
Decorria a época de 2003/2004 e foi o estádio
D. Afonso Henriques, em Guimarães, o último
palco que gritou por Miklos Fehér.
Clubismos à parte, todos tentaram, em uníssono, puxar pela vida do antigo camisola 29
das ‘águias’ gritando: “Miklos Fehér”.
Por breves momentos, Fehér fez com que deixassem de existir cores, clubes ou rivalidades.
Os valores do ser humano prevaleceram e isso,
foi talvez, o maior golo da sua carreira.
A camisola 29 acabou por ser retirada do
plantel ‘encarnado’ e foi construído, em sua
memória, um busto do antigo avançado, no
átrio da porta 18, do estádio da Luz.

O

Lusitano

caminho do

do Cinque Stelle. Foi então com muito empenho
que a equipa de Kevin Antunes conseguiu os três
daniel loureiro
pontos mesmo vendo o Cinque Stelle reduzir a
vantagem. A segunda vitória da equipa este ano
vem moralizar o plantel antes do último jogo
Lusitano Futsal Clube do calendário frente aos Cobras de Pierrefonds,
venceu o Cinque Stelle equipa que ainda não venceu um jogo este ano.
FC por a margem mínima de Foi bonito ver muitos sorrisos na cara destes jo-

dloureiro@avozdeportugal.com

O

2-1. Foi um vitória suada por parte da equipa
lusa mas o esforço coletivo fez a diferença. Foi
com boa atitude que a equipa queria chegar
à vitória e dois golos de Omar Billel vieram
fazer a diferença.
A equipa que esteve a vencer por 2-0 conseguiu
o segundo golo de forma magistral com os quatro
elementos em campo o tocar no esférico antes de
Billel rematar com força para o fundo das redes

vens depois de uma vitória merecida por parte
dos nossos.
O Lusitano voltará em campo no próximo
Domingo a partir das 19h15 para conseguir
mais três pontos. O Lusitano quer convidar a
comunidade a vir assistir ao último jogo esta
época no Pensionnat Saint-Nom-de-Marie. A
entrada é livre.

Chelsea,

Benfica

negra do

M

besta

evita primeira
derrota ao cair do pano

que fechou a 13ª ronda do Nacional
Arsenal Nodejogohóquei
em patins, última da primeira
volta, o Benfica empatou fora com a Oliveirense

esmo longe do topo da Liga inglesa, o
Chelsea impôs-se fora ao Arsenal (1-0),
na 23ª ronda. Marcou Diego Costa (23m), após
a expulsão de Mertesacker (Arsenal). Lidera o Leicester, com 47
pontos, mais três que Man. City e
um Arsenal que não vence o dérbi
londrino na prova há nove jogos.

(4-4). Ainda invictas, as águias perdiam a dois
segundos do fim, quando Miguel Rocha, que já
representou a Oliveirense, fez o empate final.
O Benfica lidera (37 pontos); a Oliveirense está
no quarto lugar (27).

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
1-Barcelona
2-Atlético Madrid
3-Real Madrid
4-Villarreal
5-Celta de Vigo
6-Eibar
7-Sevilla
8-Athletic
9-Deportivo
10-Getafe
11-Valencia
12-Málaga
13-Espanyol
14-Real Betis
15-Real Sociedad
16-Granada
17-Rayo Vallecano
18-Sporting Gijón
19-Las Palmas
20-Levante

P	J	V	
48 20 15
48 21 15
44 21 13
41 21 12
34 21 10
33 21 9
33 21 9
31 21 9
29 21 6
26 21 7
25 21 5
24 21 6
22 21 6
22 21 5
21 21 5
20 21 5
19 21 5
18 20 5
18 21 4
17 21 4

Inglaterra
Premier League
E
3
3
5
5
4
6
6
4
11
5
10
6
4
7
6
5
4
3
6
5

D
2
3
3
4
7
6
6
8
4
9
6
9
11
9
10
11
12
12
11
12

P	J	V	
1-Leicester City 47 23 13
2-Manchester City 44 23 13
3-Arsenal
44 23 13
4-Tottenham
42 23 11
5-Man. United
37 23 10
6-West Ham
36 23 9
7-Liverpool
34 23 9
8-Southampton
33 23 9
9-Stoke City
33 23 9
10-Watford
32 23 9
11-Crystal Palace 31 23 9
12-Everton
29 23 6
13-Chelsea
28 23 7
14-West Bromwich 28 23 7
15-Swansea City 25 23 6
16-AFC Bournemouth 25 23
17-Norwich City
23 23 6
18-Newcastle
21 23 5
19-Sunderland
19 23 5
20-Aston Villa
13 23 2

Itália
Serie A
E
8
5
5
9
7
9
7
6
6
5
4
11
7
7
7
6
5
6
4
7

D
2
5
5
3
6
5
7
8
8
9
10
6
9
9
10
7
12
12
14
14

1-Napoli
2-Juventus
3-Fiorentina
4-Internazionale
5-Roma
6-Milan
7-Empoli
8-Sassuolo
9-Lazio
10-Chievo
11-Torino
12-Bologna
13-Atalanta
14-Palermo
15-Udinese
16-Sampdoria
17-Genoa
18-Carpi
19-Frosinone
20-Hellas Verona

P	J	V	
47 21 14
45 21 14
41 21 13
41 21 12
35 21 9
33 21 9
32 21 9
32 21 8
31 21 9
27 21 7
26 21 7
26 21 8
26 21 7
24 21 7
24 21 7
23 21 6
23 21 6
18 21 4
16 21 4
10 21 0

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
5
3
2
5
8
6
5
8
4
6
5
2
5
3
3
5
5
6
4
10

D
2
4
6
4
4
6
7
5
8
8
9
11
9
11
11
10
10
11
13
11

P	J	V	
1-Paris SG	
60 22 19
2-Monaco
39 22 10
3-Nice
36 22 10
4-Rennes
34 22 8
5-Angers
34 22 9
6-Saint-Étienne 33 22 10
7-Caen
33 22 10
8-Marseille
30 22 7
9-Lyon
30 22 8
10-Bordeaux
30 22 7
11-Nantes
29 22 7
12-Lorient
27 22 6
13-GFC Ajaccio 26 22 6
14-Lille
25 22 5
15-Bastia
25 22 7
16-Guingamp
24 22 6
17-Stade de Reims 23 22 5
18-Montpellier
22 22 6
19-Toulouse
20 22 4
20-Troyes
11 22 1

E
3
9
6
10
7
3
3
9
6
9
8
9
8
10
4
6
8
4
8
8

D
0
3
6
4
6
9
9
6
8
6
7
7
8
7
11
10
9
12
10
13

P	J	V	
1-B. München
49 18 16
2-B. Dortmund 41 18 13
3-Hertha BSC
33 18 10
4-B. M’gladbach 29 18 9
5-B. Leverkusen 28 18 8
6-Schalke 04
27 18 8
7-Wolfsburg
26 18 7
8-FSV Mainz 05 24 18 7
9-FC Köln
24 18 6
10-FC Ingolstadt 23 18 6
11-Hamburger SV	 22 18 6
12-Darmstadt 98 21 18 5
13-FC Augsburg 20 18 5
14-E. Frankfurt
20 18 5
15-Stuttgart
18 18 5
16-W. Bremen
18 18 5
17-TSG Hoffenheim14 18 2
18-Hannover 96 14 18 4

E
1
2
3
2
4
3
5
3
6
5
4
6
5
5
3
3
8
2

D
1
3
5
7
6
7
6
8
6
7
8
7
8
8
10
10
8
12

Jonas
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e Mitroglou, uma
dupla que dá que falar

J

untos, os dois jogadores do Benfica
já levam 26 golos marcados. Com
bom ou mau relacionamento, a verdade é que Jonas e Mitroglou juntos, já
levam 26 golos marcados esta época,

o que perfaz mais de metade dos golos
apontados pelo Benfica.
Só o avançado brasileiro leva já 19 remates certeiros na I Liga, ao passo que o internacional grego apontou no sábado, frente
ao Arouca, o seu sétimo golo no campeonato. Fazendo as contas, dos 50 tentos
registados pelo clube da Luz na Liga, os
dois avançados foram responsáveis por
26 desses golos. Jonas e Mitroglou são os
grandes ‘culpados’ desta veia ofensiva do
Benfica, que é, não só o melhor ataque do
campeonato, como também igualou um
registo que ninguém alcançava há 20 anos.
O Benfica à 19ª jornada igualou o FC Porto da época de 1995/96, que também à 19ª
jornada já levava os mesmos 50 golos que
os ‘encarnados’ treinados por Rui Vitória.

Atitude dos adeptos pacenses
deixou Jesus furioso
T
écnico do Sporting não gostou de
ouvir as ‘bocas’ oriundas das bancadas. Durante o encontro entre o Paços
de Ferreira e o Sporting, que terminou
com a vitória dos ‘leões’ (3-1), existiram
alguns momentos de agitação junto ao

treinador do Sporting não conseguiu ficar
indiferente às vozes que vinham das bancadas e acabou por chamar um segurança.
Mas a confusão não se ficou por aqui. No
momento do golo de Bruno César, alguns
adeptos ‘leoninos’ estavam junto à banca-

banco da equipa ‘verde e branca’.
Conforme escreve o jornal A Bola, muitos adeptos do Paços de Ferreira presentes nas bancadas lançaram vários insultos
dirigidos ao banco do Sporting, uma atitude que deixou Jorge Jesus em fúria. O

da central e festejaram o tento do brasileiro, algo que não agradou aos simpatizantes
da equipa da casa. Os stewards foram obrigados a entrar em cena, de forma a acalmar os ânimos.

Golos

de Ronaldo perdem
preponderância no Real

I

nternacional português não está a ser
tão decisivo, como em outras épocas,
refere o jornal espanhol AS. Os golos e
Cristiano Ronaldo continuam de mãos
dadas, como tem sido até aqui. Mas esta
época existe uma particularidade, que
foi levantada pelo jornal AS.
O craque português contabiliza esta época 16 golos, mas apenas frente à Real Sociedad (onde bisou), os seus tentos foram
preponderantes e garantiram pontos para
o Real Madrid, algo que não está a acontecer noutros jogos. O que acontece é que
CR7 continua a marcar, mas não está dão
decisivo como em outras temporadas e a
equipa, agora treinada por Zidane, ressente-se desse facto. Os golos de Ronaldo

surgem em jogos em que a vitória acaba
por ser assegurada com golos de outros
jogadores e não apenas com os seus. Em

todos os encontros em que o Real Madrid
deixou escapar pontos, o camisola 7 não
conseguiu marcar. Exemplos disso são as
partidas com o Bétis (1-1), Málaga (0-0),
Atlético (1-1) Sevilha (3-2), Barcelona (04), Villarreal (1-0) e Valência (2-2).

1-Sporting
2-Benfica
3-FC Porto
4-Braga
5-Paços Ferreira
6-V. Guimarães
7-Rio Ave
8-V. Setúbal
9-Arouca
10-Estoril Praia
11-U. Madeira
12-Belenenses
13-Marítimo
14-Moreirense
15-Nacional
16-Académica
17-Boavista
18-Tondela
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RESULTADOS

		

GS
12
13
11
14
22
29
31
35
24
22
22
40
37
31
29
34
28
31

próxima jornada

V. Setúbal 2-1 Académica
Moreirense 1-3 Estoril Praia
U. Madeira 3-0 Nacional
Benfica 3-1 Arouca
Paços Ferreira 1-3 Sporting
Belenenses 3-3 Guimarães
Braga 5-1 Rio Ave
FC Porto 1-0 Marítimo
Tondela 1-2 Boavista

1-FC Porto B
2-Freamunde
3-Chaves
4-Gil Vicente
5-Feirense
6-Portimonense
7-Desp. Aves
8-Famalicão
9-SC Braga B
10-Sporting B
11-Olhanense
12-Varzim
13-Farense
14-Atlético CP
15-Ac. Viseu
16-Santa Clara
17-V. Guimarães B
18-Leixões
19-Penafiel
20-Sp. Covilhã
21-Benfica B
22-Mafra
23-Oriental
24-UD Oliveirense

GM
40
50
37
33
27
26
28
30
24
18
14
25
26
22
19
18
15
13

29/01	Guimarães 15:30 U. Madeira
30/01 Estoril Praia 13:30 FC Porto
	Sporting 15:45 Académica
31/01	Arouca 11:00 P. Ferreira
	Nacional 11:00 Tondela
	Rio Ave 11:00 V. Setúbal
	Boavista 12:00 Braga
Moreirense 14:15 Benfica
01/02	Marítimo 15:00 Belenenses
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Quartos-de-Final

Gil Vicente - FC Porto
Braga - Rio Ave

1ª Mão
2ª Mão
03/02 20:00		 02/03 16:00
04/02 20:00		 02/03 16:00

Fase

de

Grupos

26/01	Grp.B	Nacional 1-0 Oriental
	Grp.C	 Paços Ferreira 2-3 Portimonense
	Grp.C	Arouca 0-1 Sporting
	Grp.B	 Moreirense 1-6 Benfica
27/01	Grp.D	Belenenses 11:00 Leixões
	Grp.D	Rio Ave 13:15 Braga
	Grp.A	Marítimo 15:15 Famalicão
	Grp.A	 Feirense 15:15 FC Porto

Oitavos-de-Final
Paris SG - Chelsea
Benfica - Zenit
Gent - Wolfsburg
Roma - Real Madrid
Arsenal - Barcelona
Juventus - Bayern München
Dynamo Kyiv - Manchester City
PSV - Atlético Madrid

1ª Mão
16/02 14:45
16/02 14:45
17/02 14:45
17/02 14:45
23/02 14:45
23/02 14:45
24/02 14:45
24/02 14:45

2ª Mão
09/03 14:45
09/03 12:00
08/03 14:45
08/03 14:45
16/03 14:45
16/03 14:45
15/03 14:45
15/03 14:45

Borussia Dortmund - FC Porto
FC Sion - Braga
Sporting - Bayer Leverkusen

1ª Mão
18/02 18:00
18/02 20:05
18/02 20:05

2ª Mão
25/02 20:05
24/02 17:00
25/02 18:00
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