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No fim de 2015, a TAM recebeu no Brasil o 
primeiro Airbus A350 XWB das Américas. Trata-se do 
novo modelo da Airbus que a foto mostra na linha de 
montagem final com as vantagem duma máxima 
eficiência aerodinâmica. A explicação está nas suas 
asas, as quais foram especialmente projetadas para 
adaptarem-se a cada fase do voo, pois mudam a sua 
forma de acordo com cada fase. Novos winglets de 
aspecto triangular, com 2,3m e 2m de altura, foram 
instalados nas asas para reduzirem a resisitência ao 
arraste e pouparem 25% de combustível comparados 
com outros aviões de porte semelhante.

O A350 XWB é mais leve, eficiente e resistente à 
corrosão e à fadiga, pois é produzido com mais de 70% 
de materiais compostos como titânio e ligas de 
alumínio mais modernas.

Airbus A350-900 na TAM
o Primiero das Américas

Patrick Brown,
o Novo Líder Conservador do Ontário

Foi eleito, após renhida luta pela vitória, líder 
do Partido Progressista Conservador do Ontário, 
cargo que previamente era ocupado por Tim Hudak, o 
qual apresentou a sua demissão após as últimas 
eleições. Patrick Brown, de 36 anos, era deputado 
federal pelo círculo eleitoral de Barrie. 

Após o resultado eleitoral, Brown dirigiu-se aos 
seus apoiantes, muitos deles representantes de várias 
comunidades étnicas que o apoiaram na campanha, e 
apresentou o seu agradecimento aos agricultores do 
Ontário. Foi por causa deles que se tinha deslocado ao 
norte da província quatro vezes na sua campanha 
eleitoral. O norte do Ontário interessa e estaremos lá 
presentes e activos para aplicar políticas definidas 
pelas gente doNorte, disse Brown.

O novo líder dos Conservadores do Ontário disse 
que o povo da província merece mais e melhor que o 
actual governo liberal, e prometeu fazer do Ontário 
uma região em que se torne fácil investir, em vez de ser 
a mais difícil o fazer.

Na campanha, Patrick Brown dirigiu sua atenção 
aos empresários que expandiram o seu negócio para os 
EUA por causa dos elevados custos da energia no 
Ontário. Por isso, comprometeu-se a baixar o custo da 
energia no Ontário como a prioridade mais firme do 
seu mandato se foe eleito Premier da província. 

Do seu programa consta ainda: melhoramento da 
rede viária com um sistema de transportes rápido e 

Mensagem do Ano Novo - Consulado-Geral de Portugal 
Estimados compatriotas,
É com o maior gosto que saúdo vivamente todos os 

portugueses, luso-canadianos e 
luso-descendentes que vivem e 
trabalham nas Províncias do 
Ontário e de Manitoba. A 
entrada no Ano Novo no9s faz 
sentir mais próximos da terra 
natal e de tradições que tanto 
reforçam a nossa coesão num 
t e m p o  d e  r e e n c o n t r o ,  
espiritualidade e paz. Faço, por 
isso, questão em deixar uma 
palavra de solidariedade para 
com os que se encontram 
hospitalizados ou detidos, 
impedidos de se reunirem com 
as suas famílias.

Como Cônsul-Geral de 
Portugal, chegado a esta grande 
Província há pouco mais de um 
ano, é-me grato constatar que 
nossos compatriotas não só 
estão integrados na sociedade 
canadiana, mas se destacam e 
se afirmam cada vez mais em 
todos os setores.

As minhas felicitações pelos êxitos alcançados e 
apelo a todos, portugueses e luso-descendentes para 

que perseverem na afirmação da 
nossa presença no Canadá. Ao 
afirmarem a cultura das suas 
raízes estão a projetar a imagem 
de Portugal e a contribuir para o 
enriquecimento da cultura de 
um grande país.

Como representante de 
Portugal, desejo a todos vós e 
vossas famílias, em meu nome 
pessoal e no de todos os 
funcionários do Consulado-
Geral, um Feliz Ano Novo 
repleto de saúde, prosperidade e 
p a z  c o m  g r a t i f i c a n t e s  
r e a l i z a ç õ e s  p e s s o a i s  e  
profissionais num espírito de 
harmonia, solidariedade e 
entreajuda.

Luis Barros, 
Cônsul-Geral de Portugal
Toronto, dezembro de 2015

seguro e criar um sistema educativo que prepare os 
estudantes para o mercado de trabalho. 

Patrick Brown mostrou-se determinado a vencer as 
próximas legislativas da província, e construir um 
Ontário maior e melhor.
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INTERNACIONAL

Como Deputado pelo Círculo Eleitoral de fora da 
Europa, fico à vossa disposição para a representação 
parlamentar dos eleitores do Círculo onde fui eleito, 
bem como de quantos precisarem duma intervenção 
especial, que esteja dentro da minha competência 
como membro da AR. Por manter a residência em 
Viseu, a cidade onde nasci, irei atender às questões do 
desenvolvimento regional. Mas às Comunidades 
Portuguesas dirigirei as minhas maiores atenções e 
quero articular esta atividade com os Deputados do 
PSD eleitos na Diáspora: Carlos Gonçalves e Carlos 
Páscoa, na defesa dos interesses dos Portugueses que 
residem fora do país

Tenciono desenvolver uma atividade legislativa 
regular com propostas sobre as matérias que são de 
mais importância para os compatriotas que vivem no 
exterior, exercendo uma fiscalização muito ativa, da 
ação executiva do atual Governo. Por isso, convido-o 
a enviar-me sugestões de iniciativas e propostas que 
entenda adequado serem suscitadas na AR.

Com o vosso contributo, conseguiremos garantir a 
representação parlamentar das Comunidades e do 
Povo Português no nosso Parlamento. Conte assim 
comigo para este exercício cívico e democrático que 
decerto se traduzirá numa maior aproximação de 
Portugal às Comunidades.

José de Almeida Cesário

Deputado pelo Círculo de Fora da Europa

A afirmação surpreendeu até os seus opositores. 
Tayip Erdogan, presidente da Turquia, defendeu para si 
próprio poderes semelhantes aos de Hitler, numa 
declaração que desencadeou ao mesmo tempo uma 
onda de troça e de condenação entre o povo.

Para ele, o chefe do Estado deverá ter poderes 
executivos e há exemplos de sucesso deste modelo, 
como se pode ver quando se olha para a Alemanha de 
Hitler. De facto, a maioria dos poderes de estado na 
Turquia estão nas mãos do primeiro-ministro. Mas 
quando Erdogan foi impedido, em 2014, de concorrer a 
um quarto mandato como chefe de Estado, optou pela 
presidência e, desde aquela data, tudo tem feito para 
alterar a Constituição da Turquia para dar poderes 
executivos ao Presidente.

Suas declarações sobre Hitler provocaram várias 
reações e oviram-se vozes a acusarem-no de estar a 
tornar-se ditador absoluto numa democracia.

Anúncio às Comunidades
Portuguesas da Diáspora

Feliz Ano Novo a Todos!
Legacy Travel Services Ltd. e seus funcionários 

fazem votos para que a mesma estrela que marcou o 
caminho dos três Reis Magos até Jesus, em Belém da 
Judeia, conduza também a humanidade no Ano Novo 
2016 pelo o caminho da Paz, da Solidariedade e do 
Amor.

Pedimos ao Céu que neste Novo Ano, a furiosa onda 
de violência espalhada pelo planeta, dê lugar às 
celebrações de amizade entre os povos, para assim 
construirmos um mundo onde brilhe a esperança e a 
humanidade desfrute de paz e bem estar.

A todos os nossos estimados clientes, amigos e à 
Comunidade Portuguesa, em geral, enviamos nossos 
sinceros votos de um Feliz e Próspero Ano Novo

Os Grandes Desafios da União Europeia em 2016

Problemas do Mundo no Dia a Dia...
Presidente Europeu Quer Ter o Poder de Hitler 

O principal perigo? O risco da desintegração. A 
inversão da marcha iniciada após a Segunda Guerra 
Mundial tem sido mais do que evidente e o ano novo 
vai ser decisivo para saber se o sintoma de quebra vai 
agravar-se.

Grécia abre a lista dos desafios, porque o risco de 
bancarrota ainda não desapareceu da imagem e espera-
se mais volatilidade política e económica. A Grécia 
marcará fortemente a agenda do Eurogrupo no 
primeiro semestre do ano e os credores querem seguir 
de perto a evolução do programa de resgate para 
poderem avaliar a situação, antes de virem à mesa das 
negociações para discutirem um alívio da dívida 
grega.

Hoje temos duas Europas. O Norte da UE é frio e de 
maioria protestante, enquanto o Sul, mais quente e 
católico, cria problemas, como as fricções Berlim-
Atenas. Por outro lado, o clima político em Portugal e 
Espanha e a situação grega são uma janela aberta para 
sacudir a austeridade imposta pela Alemanha nas suas 
economias. Em Itália isto já começou ao aprovar o 
Orçamento do Estado de 2016 que embora não seja 
ainda anti-austeridade, vai aliviá-la em 2016, mesmo 
com riscos orçamentais.

Por outro lado vem a Sombra dos Separatismos. 
Neste ano temos o referendo sobre a permanência do 
Reino Unido na UE. Uma vitória do plano Brexit 
poderá abrir uma caixa de pandora no poder central em 

Londres. Se a Escócia votar em maiori a favor da 
permanência na União e a Inglaterra votar pela saída, 
isoo daria alento à causa independentista dos 
escoceses. O Brexit vai libertar forças centrífugas que 
podem atingir o Estado espanhol (Catalunha) e o Reino 
dos belgas (Flandres), a França (Córsega) e uma vez 
mais o Reino Unido (Ulster).

O Radicalismo de Direita faria ainda mais débil a 
integração, pois com ele vai crescer o número dos que 
que preferem uma Europa com suas fronteiras 
nacionais, religiosas, linguísticas... E, se a extrema-
direita continuar a ganhar terreno, como aconteceu já 
na Hungria, Polónia e está perto de acontecer em 
França, os nacionalistas que só aspiram a orientar o 
destinos das suas nações, já vêem chegar a hora da 
oportunidade próxima de pegar nas rédeas.

A Entrada da Turquia na União criaria uma nova 
situação. O país tem recebido €3000 milhões para 
conter o fluxo de refugiados e hoje a sua entrada na UE 
está de novo em cima da mesa, juntamente com a 
normalização de boas relações com a Rússia. No 
entanto, sem uma política para pôr termo à guerra na 
Síria, o dinheiro não vai conter por mais tempo a vaga 
de refugiados. E quanto à entrada da Turquia na UE, a 
violência do governo contra a oposição, o seu controle 
da comunicação social e a suspeita de relações de 
Ancara com o ISIS, vão pôr em dúvida tal possibilidade 
de união.

Tayip Erdogam, Presidente da Turquia
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Mensagem de Natal do P-M António Costa
Estamos no fim de um ano muito exigente para os 

portugueses, ano que impôs às famílias enormes 
sacrifícios, revelando os bloqueios económicos deste 
país. As consequências da austeridade se revelaram na 
desigualdade e dificuldades dos portugueses.

Vamos virar a página da 
austeridade e colocar Portugal 
na via do crescimento, para 
quebrar o ciclo da pobreza e 
criar a esperança dum futuro 
melhor. O primeiro passo foi a 
devolução de rendimentos às 
f a m í l i a s  a p r o v a d a  n o  
Parlamento. O caminho que 
temos pela frente será 
enfrentar enormes desafios e 
obstáculos, mas confio que os 
vamos superar com  o 
empenho e a participação 
povo na construção do nosso 
futuro comum.

Portugal só poderá vencer 
os desafios do s. XXI com 
mais crescimento, melhor 
e m p r e g o  e  i g u a l d a d e ,  
desígnio para o qual contamos 
com a mobilização de todos os 
portugueses. Esta capacidade coletiva torna possível a 
vinda dum tempo novo para Portugal, um tempo de 
prosperidade para as famílias e também para as 
empresas; um tempo de oportunidades que vão ao 
encontro dos projetos de vida e felicidade de cada um 
dos portugueses.

Esta é a base para um país mais desenvolvido, uma 
economia competitiva e uma sociedade mais justa, a 
base para uma consolidação sustentada das finanças 
públicas, objetivo que o nosso Governo vai atingir 
através da trajetória de redução do défice e da dívida 
pública.

Em 2016 assinalamos os 40 anos da Constituição da 
República Portuguesa, os 30 anos da adesão de Portugal 
à então CEE, e os 20 anos da fundação da CPLP. Estas 
datas são o tempo para reafirmamos compromissos com 
a própria identidade democrática expressa na 

Constituição, como o país que 
pretende defender o futuro do 
projeto europeu e o seu ideal 
de prosperidade.

Deixo uma mensagem de 
confiança num futuro melhor, 
para povo de todas as gerações 
nesta quadra natalícia. São o 
e sp í r i t o  de  comunhão ,  
serenidade e esperança que 
s e r á  f u n d a m e n t a l  p a r a  
vencermos os desafios que 
temos pela frente.

Uma palavra especial para 
a s  c o m u n i d a d e s  d e  
portugueses no Mundo. A 
todos deixamos a garantia de 
que estamos empenhados em 
criar condições para que 
possam voltar e participar na 
construção de um país melhor 
tão rapidamente quanto 

possível.
Saúdo também aos refugiados que acolhemos e que 

aqui procuram proteção e uma oportunidade de 
reconstruir a sua vida. Aos militares das Forças 
Armadas e das Forças de Segurança em missão de paz 
no estrangeiro, o meu profundo reconhecimento pelo 
trabalho que desenvolvem dignificando o nome de 
Portugal.

Aos portugueses e suas famílias, um Feliz Natal e um 
bom Ano Novo. E deixo votos para que 2016 marque o 
início dum tempo de maior esperança e de confiança.

Boas Festas.

D. João Lavrador, 
Bispo coadjutor da 
Diocese do Porto, 
nascido no ano 1956 
em Seixo de Mira, 
n o  d i s t r i t o  d e  
C o i m b r a ,  f o i  
n o m e a d o  e m  
setembro deste ano 
Bispo Auxiliar de 
Angra, a Diocese 
que ele irá assumir 
quando D. António 
Sousa Braga, 74 
anos de idade e 
P r e l a d o  a c t u a l ,  
apresentar a sua resignação.

A diocese de Angra é uma das mais antigas na 
expansão da Igreja em Portugal. Data do século XVI e 
abrange as nove ilhas do arquipélago açoriano. Isto 
apresenta dificuldades para a pastoral por causa da 
distância e do isolamento que reina nas comunidades 
cristãs lá estabelecidas.

D. João tem o direito a suceder automaticamente ao 
actual prelado no momento em que ele resignar. 
Quando isso acontecer, D. João passará a ser o 39.º 
Bispo diocesano de Angra, mas, dentro da sequência 
de bispos desta Diocese açoriana, trinta e sete deles 
não nasceram no arquipélago.

Os resultados de um estudo sobre as alterações 
climáticas nos Açores apontam para um aumento da 
temperatura entre um e dois graus centígrados no 
período de 2080 a 2100. Há resultados que indicam um 
aumento da temperatura e uma mudança da 
distribuição da precipitação com os invernos mais 
chuvosos e os verões mais secos.

A investigadora, Teresa Ferreira e a equipa que 
trabalha no impacto das alterações climáticas no 
arquipélago estão a desenvolver o seu trabalho com 
base num modelo criado por Miguel Araújo, da Univ. 
de Évora, mas adaptado aos Açores. Ela acha que 
haverá impactos na agricultura com verões mais secos 
e os extremos de precipitação previstos. Por isso será 
difícil manter uma actividade sustentável no setor 
agrícola e haverá algumas espécies endémicas das 
ilhas que vão desaparecer.

O impacto das alterações climáticas vai causar 

Congresso do PSD em Abril
Num claro desejo de ocupar o vazio deixado ao 

centro pelo PS, eis o próximo passo para o PSD que 
deve marcar o Congresso do partido, agendado para os 
dias 1, 2 e 3 de abril. 

A data não foi escolhida ao acaso, pois será a partir 
dessa altura que a Assembleia da República (AR) 
poderá ser dissolvida, porque cumprem-se seis meses 
sobre as legislativas.  Mas é importante que, no 
entretanto, Passos Coelho encontre uma forma de 
galvanizar as hostes sociais-democratas e deixe de 
bater na tecla da ilegitimidade política do Governo do 
PS.

Os sociais-democratas esperam um Congresso que 
afirme as diferenças em relação à esquerda, 
comparando medidas e tentando apresentar Costa 
como o primeiro-ministro refém do BE e do PCP. O 
panirama político vai mudar, mas não está prevista 
qualquer alteração ao programa do partido e uma coisa 
é dada como certa: a liderança de Passos não deverá 
ser contestada pelo que a sua continuidade certamente 
não está em causa.

Além disso, o Congresso poderia ser um toque a 
rebate para o PSD se mobilizar para umas eleições 
antecipadas, caso o Governo de António Costa esteja 
fragilizado, temos a certeza de que, com o congresso o 
PSD dará o tiro de partida para preparar as novas 
eleições autárquicas que são as que se seguem - isso no 
caso de nada se precipitar no que diz respeito a umas 
novas eleições legislativas.

Metade dos cães e um em cada três dos gatos são de 
raça. Para cuidar dos 6,7 milhões de animais de 
estimação, as idas ao veterinário, a higiene e a sua 
alimentação as famílias gastam um fortuna.

Mais de metade das casas portuguesas tem, pelo 
menos, um animal de estimação e nos últimos quatro 
anos a tendência neste ponte é a aumentar. Sim, tal 
como acontece noutros países, Portugal já tem mais 
cães ou gatos nas casas do que crianças. Os cães são os 
preferidos, seguidos dos gatos, pássaros e peixes.

O povo está também a dar mais importância à 
origem dos animais. Metade dos cães são de raça e 
entre as opções, as preferidas são caniche, retriever de 
labrador, pincher, pastor alemão e podengo. Entre os 
gatos, 30% são de raça e entre as mais populares 
temos:  siamês, europeu comum, azul inglês de pelo 
curto, azul da Rússia e persa.

 A prática de adoptar animais também aumentou, 
além das idas ao veterinário, higiene e a preocupação 
com a alimentação. Mesmo assim, entre os países da 
UE com mais animais de estimação, o nosso país só 
aparece em 12º lugar.

Há mais Cães e Gatos
que Crianças em Portugal

Novo Bispo Auxiliar de Angra

D. João Lavrador
Bispo Auxiliar de Angra

A Temperatura Subirá um ou dois Graus no Fim do Século

incómodos ao ser humano porque choverá mais ou nem 
tanto como antes e terá consequências reais em termos 
económicos, pois não vai continuar a ter uma 
agricultura da mesma forma porque o clima vai ser 
diferente.

Dentro da vulnerabilidade dos ecossistemas, o que vai 
acontecer a nível global é que as espécies começarão a 
mover-se para norte no âmbito da sua distribuição, mas 
numa ilha, isso não pode acontecer porque não há sítio 
para onde a espécie se possa espalhar, ficando num 
espaço confinado e assim desaparecendo. 

O Governo dos Açores anunciou a elaboração de um 
Plano Regional para as Alterações Climáticas, que será 
um instrumento essencial de planeamento das políticas 
públicas para responder à intensificação das alterações 
climáticas globais, que colocam uma pressão acrescida 
em territórios limitados e frágeis como é o caso do 
arquipélago dos Açores.
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Ainda que as circun-
stâncias do nascimento de 
J e s u s  t e n h a m  s i d o  
complexas, o nascimento 
do nosso Salvador se deu 
de forma humilde e muito 
modesta, diferente do que 
se poderia esperar, dado o 
impato eterno do evento. 
E, de fato, tinha de ser 
assim, para que no Natal 
de Cristo nada nem 
niguém tirasse do cenário 
principal a figura do 

Salvador. Deus sabe o que faz! Nós sempre querendo 
melhorar, enfeitamos, encarecemos, complicamos e 
dificultamos.  

Os elementos do natal foram: a simplicidade do 
local, Maria a mãe e o pai adotivo José, os pastores que 
chegaram para ver o menino-Rei, anunciado por Isaías 
9: 6 e confirmado pelos anjos que os visitaram 
enquanto guardavam suas ovelhas no campo. Talvez 
houvesse algum animal presente, por ser o local uma 
estrebaria. Foi assim que no século XIII Francisco de 
Assis, artista do primeiro presépio, perpetuou na 
tradição religiosa, a imagem do primeiro natal.  

O que de mais precioso havia naquele local era o 
menino na mangedoura, jóia de inestimável valor que 
dava sentido ao primeiro Natal. Deus que planeara o 
evento desde a eternidade, sendo dono da riqueza e 
realeza eterna, poderia sofisticar! Mas, simplificou 
para que ninguém por falta de recursos se sentisse 
alheio a celebrar a vinda de Jesus. Paulo explica isto de 
forma simples: O Reino de Deus não é comida nem 
bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo 
(Romanos 14: 17).  

Não deixemos que a figura do pai natal, nem os 
presentes e delícias saborosas desta quadra festiva, 
roubem de nossos lares ou de nossos filhos e netos, a 
presença da única pessoa importante neste Natal: o 
aniversariante, o Senhor Jesus.  Assim escreveu São 
João no Evangelho: O Verbo se fez carne e habitou 
entre nós e vimos Sua glória, glória do Unigênito do 
Pai, cheio de graça e de verdade (João 1: 14). 

Que Deus nos cubra de sabedoria para apreciar e 
celebrar com gratidão o verdadeiro Natal, o Natal de 
Jesus Cristo!

No amor de CRISTO,
Pr. Jackson R. Rondini

Igreja Batista Novos Horizontes, London

Christmas Greetings
to our Parishioners

Christmas is here again, 
a time of thanksgiving, a 
time of joy, a time of happy 
memories. God's people 
give thanks to the Father for 
sending his beloved Son 
Jesus Christ to save our 
fallen humanity.

With joy, the people of 
God welcome Christ who 
deigned to dwell among us. 
Also, at a personal level, 

Christmas is a great occasion for everyone to thank 
other people who have been for them a source of joy 
and happiness in their life. 

Now I wish to renew my heartfelt thanks to all of 
you that welcomed me to this Parish and have been 
always so kind and supportive. You are God's gift to 
me, people who were untrusted to me by the Lord.

May Christ who chose to live among us for ever, fill 
your hearts with the gifts of joy and peace that He 
bestowed upon us during His coming.

Merry Christmas to all and a grace-laden New Year 
2016.

Fr Benjamin L. Raze, 
Holy Cross Church - London

O Advento e o Natal são para 
nós um tempo de esperança e 
confiança na ação de Deus com 
a vinda do Seu Reino de Justiça 
e de Paz. O Amor de Deus está 
sempre agindo em nós, em 
nossas famílias, em nossa 
comunidade, na Igreja e no 
mundo todo.

O grande desafio é vivermos 
nosso aqui e agora na paz e 
justiça de Deus, criando um relacionamento de 
amizade entre todos, não só com palavras, mas 
também com ações concretas.

Alguém poderia pensar que não vai ser uma ação 
nossa que vai mudar o mundo, mas, como o fermento 
na massa, todos nós unidos podemos contribuir para 
que o Reino de Deus cresça hoje no meio de tanta 
violência e tantos pecados.

No tempo do Natal, celebramos o fato de que, na 
sua vinda ao mundo, Jesus cumpriu os desígnios de 
Deus e abriu para nós o caminho da salvação eterna e 
por isso temos motivos para vivermos contentes. 
Nesta época, o mundo se alegra na celebração anual do 
Nascimento de Jesus que possibilita para todos o 
encontro pessoal e íntimo com Ele.

Meu desejo é que todos os paroquianos da Holy 
Cross sintam uma profunda alegria ao celebrarem a 
vinda de Jesus.  

Um FELIZ NATAL PARA TODOS!
Pe. José Seminati, Holy Cross Church - London

O Natal de Cristo!

Uma Mensagem de Natal
Erguei-vos e levantai a cabeça,

pois está próxima a vossa Salvação (Luc. 21: 27)

Mensagem de Natal 
Quando os cr is tãos 

recordam o Natal de Jesus, 
costumam recriar o Israel de 
há 2 mil anos, com seus 
campos e pastores, o 
cântico dos anjos na noite 
fria do inverno... Não 
percebemos por quê, não 
havendo lugar na estalagem 
local, uma família que 
aguardava o nascimento 
dum filho só achou abrigo 
numa gruta.

Mas ao contemplar o motivo porque Jesus veio ao 
mundo, vemos o sentido da salvação que o levou à 
condição de servo tornando-o na vítima inocente do 
sacrifício propiciatório para o perdão dos pecados.

João Moniz (1957 – 2015)
Passou à melhor vida no dia 15 de novembro e, após 
o serviço fúnebre na Holy Cross Church de London, 
o seu corpo repousa no St. Peter's Cemetery. Paz à 
sua alma!
  

Joseph Tavares (1961 - 2015)
Na sua residência de London faleceu no passado dia 
5 de dezembro com 55 anos de idade. As exéquias 
fúnebres foram celebradas na Holy Cross Church no 
dia 9, recebendo sepultura no St Peter's Cemetery 
em cerimónia privada, acompanhado pela família. 
Descanse em Paz!

Através das páginas deste Jornal apresentamos as nossas mais sentidas condolências
às famílias enlutadas pela dor na hora da partida de um dos seus entes-queridos.

O menino de Belém, além de salvar-nos, veio até nós 
para livrar-nos do castigo do  pecado e, por isso, veio 
morrer na cruz por nós. Deus amou o mundo de tal 
maneira que lhe deu o seu filho unigénito para que 
todo aquele que n'Ele crê, não morra eternamente, 
mas tenha a vida eterna (João 3: 16). 

Quem acredita em Jesus fica liberto do castigo do 
pecado que caiu sobre a humanidade desde Adão, e 
recebe a garantia da vida eterna. 

O Verbo de Deus, deixou a glória celestial para 
descer ao mundo. Nasceu na humilde manjedoura  de 
Belém e, durante a Sua vida entre nós, deu-nos o 
exemplo  para enfrentar os desafios deste mundo, na 
certeza de que seremos vencedores como Ele foi.

Rev. Samuel Andrade, Pastor Emérito
London, Ontário

VOTOS DE UM FELIZ ANO NOVO DA PARTE
DOS NOSSOS LÍDERES ESPIRITUAIS

Da Silva Sheet Metal

Sergio Da Silva

Tel. 519 771 4751

Fax: 519 484 2019

Where Quality Meets Perfection

265 Burtch Road

Mount Pleasant, Ontario N0E 1K0

Licensed Sheet Metal Mechanic
Commercial Flashings
Parts for Steel Sided Barns

Residential Furnaces
Copper Canopies

Blueguia.com
Online directory

Marcolino N. Madeira (1924 - 2015)
Faleceu no dia 20 de Novembro confortado pelo 
amor e presença da sua família. Tinha 91 anos e era 
esposo de D. M.ª José (falecida em 2009). Após a 
missa de corpo presente na Holy Cross Church, seu 
corpo recebeu sepultura no St. Peter's Cemetery. 
Que o Senhor o receba no Seu Reino! 

Maria Adelina Vieira
No West Parry Sound Health Centre entregou a sua 
alma ao Criador no dia 25 de dezembro com 71 anos 
e era casada com Carlos Alberto (falecido). No dia 
30, após a missa de corpore insepulto, seu corpo 
repousa em London no St. Peter's Cemetery.
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Planning Retirement and Forgetting Something?
Many of us don't realize it until they stop working, 

although people have some kind of lifestyle vision for 
retirement. Without a proper planning, their dreams 
will not always become a reality when they enter the 
encore time of their lives.

When I stopped working I planned on living on my 
42-foot Chris Craft cruiser with Barbara my wife. She 
was very pleasant pastime during my busy working 
years. Well, after a few weeks, as we tried to make our 
dream a reality, we found that we were bored out of our 
minds, said a good friend of mine

What pre-retirees and retirees are concerned is 
whether they can afford retirement. But not having 
enough to do, that is another deficit often overlooked 
until it's too late. Beware and don't run out of money 
and try not to become bored!

Doença de Alzheimer foi Revertida
Pela primeira vez no Canadá e com bom sucesso um 

grupo de cientistas da Universidade de Toronto, 
liderado por Andres Lozano, usou certa técnica de 
estimulação em seis pacientes e conseguiu travar a 
doença. O estudo foi publicado na revista Annals of 
Neurology.

Em dois dos pacientes, a deterioração da área do 
cérebro que vem associada à memória, não só deixou 
de encolher como voltou a crescer; nos outros quatro, o 
processo de deterioração parou por completo.

A área do hipocampo é das primeiras a encolher no 
doente. O centro de memória funciona nessa área do 
cérebro, convertendo as memórias de curto prazo em 
memórias de longo prazo. Por isso, a degradação do 
hipocampo dá-nos os primeiros sintomas da doença, 
assim como a perda de memória e a desorientação.

O hipocampo ao usar menos glicose do normal, fica 
desligado e degenera. Para reverter isto, Lozano e sua 
equipa usaram à estimulação cerebral enviando 
impulsos elétricos através de eléctrodos implantados 
no cérebro. So foram instalados naqueles pacientes 
diagnosticados com Alzheimer como mínimo um ano 
atrás. Logo, aplicaram impulsos eléctricos 130 vezes 
por segundo.

Testes realizados após um ano provaram que a 
redução da glicose tinha sido revertida em cada uma 
das seis pessoas. A descoberta abre novos caminhos 
para o tratamento da doença, sendo a primeira vez que 
a doença foi revertida.

Os cientistas admitem, no entanto, que a técnica 
ainda não é conclusiva e que vai necessitar de mais 
investigação. A equipa iniciará em breve um novo teste 
que envolve 50 pessoas.

Comer com Inteligência, não com os 
Olhos!

Má digestão, abdomen inchado, ou outras destas 
situações similares, são indício de um problema que 
arranca na infância. Que fazer quando há problemas de 
intestino e digestão?

Tais problemas são causados pelo estilo de vida e por 
uma dieta sem limitações na alimentação. Use no dia a 
dia alimentos que facilitam a digestão como legumes, 
carne branca, peixes leves e frutas ricas em fibra. Por 
outro lado uma vida sedentária nada ajuda, nem as 
refeições rápidas em pé ou a guiar o carro. É isso que vai 
causar a sua fraca saúde disgestiva. Os antibióticos e 
medicamentos anti-inflamatórios vão tazer consigo 
uma maior sensibilidade disgestiva e até alterar o 
equilíbrio alimentar com consequências virais.

A flora intestinal desempenha um papel básico no 
processo digestivo e, se for equilibrada, poderia ser a 
solução para todas estas dificuldades. Há no mercado 
produtos como o leite fermentado e iogurtes com 
bactérias que melhoram a saúde intestinal. A ingestão 
de pelo menos um iogurte por dia ajuda muito 
promovendo a saúde intestinal além da digestiva. 

Outros factores, que desempenham bom papel a este 
nível são a boa qualidade do sono e a prática de 
exercício físico, além duma alimentação cuidada.

Nas suas refeições valorize uma boa mastigação, 
comendo pausadamente para evitar a aerofagia e o 
inchaço abdominal criado pela acumulação de gases 
indesejados. No que diz respeito à escolha de alimentos, 
aposte nos que regulam o intestino, como a água, 
produtos hortícolas, laticínios e fruta, sem esquecer os 
que são ricos em probióticos, tais como os iogurtes e o 
leite fermentado.

ANTÓNIO SEARA

Não há alimentos milagrosos, mas uma conduta 
alimentar que se reflete no nosso bem-estar a curto e a 
longo prazo. Mantenha estes hábitos saudáveis que se 
adaptam às necessidades do seu organismo e assim vai 
sentir-se melhor.

Não há alimentos interditos, mas os que são ricos em 
açúcar e gorduras deverá evitar. Daqueles que guarda 
no frigorífico escolha a dieta de fruta, água, produtos 
hortícolas e iogurtes.

Mais Perto da Cura da Diabetes 
Cientistas da Univ. de Manchester pensam que têm 

achado a causa dos dois tipos da doença, o qual poderia 
levar à descoberta duma cura. Descobriram em Agosto 
passado que os aglomerados tóxicos da hormona 
amilina envolvem as células responsáveis de produzir 
a insulina, e interrompem a sua produção e atividade. 
Isto é que dá origem ao Tipo 1 e ao Tipo 2 da doença.

Com base na descoberta, os investigadores vão criar 
uma possível cura, com a receita de substâncias que 
impeçam a acumulação da amilina, ou também com 
medicamentos que dissolvam os aglomerados já 
existentes no paciente.

O nosso pâncreas produz insulina e amilina e as duas 
normalmente, trabalham em conjunto e regulam a 
resposta do organismo aos alimentos. Mas uma parte 
da amilina pode ficar depositada em volta das células 
do pâncreas, formando aglomerados tóxicos que 
impedem a função das células responsáveis pela 
produção da insulina e dão origem à diabetes. 

A equipa de cientistas espera poder começar os 
ensaios clínicos com possíveis medicamentos dentro 
de dois anos. O resultado do estudo foi publicado no 
Journal of the Federation of American Societies o ano 
passado.

Here are some avenues for a good retirement: 
Network with senior civic centers 

They have a section for the betterment of seniors 
who live in every municipality. The centers offer a 
variety of activities and this online search, Fun 
Activities for Senior Citizens, will give you a list of 
activities that can be explored prior to retiring.
Make the most of your travels

Traveling is common among retirees. Of course, it is 
going to cost you, which combines the two concerns for 
retirement: money and purpose, topics that you may 
improved with research. You might even parlay 
traveling to learn about your roots. Just open the site 
www.Ancestory.com then go and visit those areas of 
your research. Another lest costly solution will be for 
you to spend time researching to your heart's desire 

your family tree on the internet.
Stay sharp and keep learning

Our mind is much like our body: Don't use it and 
you lose it! Building bridges to new adventures is a key 
to maintaing your mental acuity, increasing your 
vitality. Take an educational course developed for 
seniors to cultivate their mental powers. Be always 
aware that, if you started working in your twenties and 
retired in your sixties, there is a good chance of you 
spending as many years in retirement as you did 
working. 

Building paths for what you plan to do in your 
encore years is imperative if the last phase of your life 
is to be enjoyable for you and your loved ones.  

Michael Bivona
Certified Public Accountant  

RIR É BOM
PARA

A SAÚDE
António, não achas que
andas a beber demais?...

Maria, não ouviste o
médico dizer que um

cálice de vinho por dia
até faz bem ao coração?!

TIRO AO ALV
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Let me help...
Small or big business record keeping.
With over 20 years experience, my
own equipment and programs, I can
aide in the process for year ends and
tax returns.
On and Off-Site help available.
Call Meike: 519.630.3543

CHRISTMAS 2015/NEW YEAR 2016

Num mundo dominado pela tecnologia, a oferta de 
trabalho não deixa de acompanhar a evolução. A seguir, 
damos profissões que serão tão comuns como são hoje 
as de professor ou engenheiro:  
Piloto de drone
Veículo não tripulado, o drone tem um potencial enorme 
para o futuro de muitas indústrias. Utilizados pelo 
exército e por indústrias de bens de consumo, em 
investigações, missões secretas ou fotografia, os drones 
estão cá para ficar e não faltarão opções de emprego a 
quem tem a capacidade de saber usá-los.  
Designer de roupas 3D   
O mundo da moda não é imune à influência da 
tecnologia. Peças impressas em 3D apareceram nas 
passerelles de Milão a Nova Iorque além de joalharia a 
3D, acessórios e até fatos de banho. 
Arquiteto de realidade aumentada   
A realidade virtual é a aposta forte da indústria do 
entretenimento. Este tipo de tecnologia apresenta uma 
firme oportunidade para profissionais capazes de criar 
experiências imersivas.   
Arquiteto de soluções de rede
Uma rede inteligente é um conceito que chama a 
atenção de urbanistas, arquitetos e especialistas em 
sustentabilidade e tem grandes probabilidades de se 
tornar numa opção muito lucrativa para engenheiros e 
arquitetos no futuro próximo.
Arquiteto de dados   
A análise de dados tem vindo a revelar-se mais 
relevante. Interpretar e selecionar o que interessa de 
uma enorme quantidade de informação representa 
agora uma vantagem para os candidatos a emprego.
Especialista em moeda alternativa  
Analistas bancários e financeiros vão ter que se 
preocupar com mais do que o valor de cada libra, euro 
ou dólar no futuro. Moedas alternativas como a Bitcoin 
afetarão as instituições financeiras e novas carreiras 
emergem como resultado disso.   
Gerente de negócios de comércio eletrónico  
As empresas estão a desenvolver-se mais em 
plataformas online. Aqueles gestores de negócio que 
dominem plataformas online, tais como email, 
marketing, gestão de conteúdos e distribuição são muito 
valorizados.

Os Empregos do Futuro

O Bloco de Esquerda saudou a Mensagem de Natal 
do P-M, como sinal de um novo ciclo no país e uma 
recuperação da economia, dos rendimentos das 
famílias e dos direitos dos trabalhadores.

Foi a primeira vez que o P-M, António Costa, fez  
apelo a Constituição da República Portuguesa, pondo o 
próximo ano não como tempo de austeridade ou de 
degradação dos serviços públicos, mas como um ano 
de recuperação da economia, de luta pela igualdade e 
pelos direitos. Isto representa como um novo ciclo que 
se abre no país, ciclo em que serão recuperados os 
direitos dos trabalhadores e será relançada uma 
economia de saldo positivo na criação de emprego. É 
fundamental que assim se consiga traçar uma nova 
perspetiva de regulação do sistema financeiro e criar 
certa estabilidade para cumprir o alvo de financiar o 
desenvolvimento da economia.

Mas para tal é preciso ter uma maior capacidade de 
controlo público sobre o sistema financeiro, como 
provam o recente acontecimento da crise do Banif e os 
deputados estão disponíveis a trabalharem para que o 
novo ciclo consiga concretizar as expectativas dos 
portugueses para o país.

         Pedro Soares - Bloco da Esquerda

Abertura dum Novo Ciclo
na Economia de Portugal

As cotações do petróleo, desde há algum tempo, 
continuam a sofrer grandes pressões, o que faz com que 
no momento se assista a níveis que não tinham sido 
vistos desde a crise financeira que se fez sentir em todo 
o mundo. O preço do petróleo cru continua a cair nos 
mercados internacionais sendo já contados abaixo dos 
$25 dólares/barril, o qual não acontecia desde 2009. A 
Agência Internacional de Energia (AIE) já tinha dado o 
alerta no seu relatório mensal indicando que o 
excedente de oferta de petróleo vai manter-se durante o 
ano 2016, não pondo de parte a possibilidade da 
descida continuar a fazer-se sentir. Esta perspectiva 
parece estar justificada com um natural abrandamento 
da procura, somado a uma maior oferta.

Embora a Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) tivesse anunciado que iria elevar a 
produção de petróleo em novembro último para 3,7 

Panorama Escuro na Crise do Petróleo
com os Preços a Descer

O baixo preço do barril representa um desafio para a exploração das areias bituminosas de Alberta,
uma base da economia desta província do Canadá

milhões de barris diários, isto representava a subida da 
oferta para um dos mais elevados valores desde o ano de 
2012. Mas no que respeita à procura global de petróleo, 
deverá haver um crescoimento de 1,2 milhões de 
barris/dia no próximo ano, valor que fica aquém da 
subida alcançada este ano: 1,8 milhões de barris por dia.

Ainda em agosto de 2015, os analistas olhavam com 
preocupação para o preço porque a OPEP na altura disse 
não fazer sentido diminuir a produção e concluíu que tal 
hipótese estava fora de questão. A consequência do que 
vai seguir-se não parece ser passível de entendimento 
fácil entre as várias forças em jogo. Chega-se ao ponto 
que a produção do barril de cru custa muito mais que o 
preço da oferta no mercado. Isto levará muitas 
companhias a fechar a produção e até poderá abrir a 
porta a uma das crises mais sérias no mercado.

O Resultado Líquido do terceiro trimestre de 2015 
do Novo Banco dos Açores foi de €4,6 milhões de euros 
positivos, o que contrasta com €2,5 milhões de euros 
negativos no mesmo período de 2014. Este resultado 
deve-se ao controlo do Crédito Vencido, assim como à 
recuperação de Provisões e ao bom desempenho do 
Resultado Financeiro, sem esquecer a redução dos 
Custos Operativos.

O Resultado antes de Impostos do Novo Banco dos 
Açores implicará um montante de €1,5 milhões de 
impostos correntes, contra apenas €20.000 euros no 
período homólogo do ano passado.

De dezembro de 2014 até final de Setembro do 
corrente ano, o Novo Banco teve um aumento de 

Novo Banco dos Açores - �4,6 Milhões no 3.º Trimestre

Depósitos de Balanço de €67 milhões de euros, que 
permitiu elevar o Rácio de Transformação do Novo 
Banco dos Açores para 105%, apresentando um Rácio 
de Liquidez de 141% enquanto o Rácio de 
Solvabilidade em finais de Agosto era de 9%.

O Novo Banco dos Açores prosseguiu neste período 
a sua política de proximidade e envolvimento com os 
Particulares, as Empresas e Instituições dos Açores e de 
acordo com a sua Missão e estatuto de único Banco com 
Sede nos Açores a operar na Região Autónoma dos 
Açores. O Novo Banco dos Açores tem como acionistas 
13 Santas Casas das Misericórdias dos Açores, com 
destaque para a de Ponta Delgada e para o Grupo 
Bensaúde.

Dr. Eduardo S. da Cunha, Presidente do Conselho de Administração,
com o Presidente do Executivo, Dr. Gualter Furtado, numa entrega de prémios na sede de Ponta Delgada
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José (Joe) Paiva proprietário dos restaurantes “Swiss Chalet”,
(267 Weber St., Waterloo e 1151 Victoria St N., Kitchener)

deseja nesta Quadra Festiva, a todos os seus estimados
Clientes, Amigos, Empregados e Comunidade Portuguesa em geral um

Feliz e Próspero Ano de 2016
DOIS RESTAURANTES PARA SERVIR MELHOR A

COMUNIDADE PORTUGUESA DE KITCHENER
267 Weber St. N., Waterloo, Tel. 519-884-9410

1151 Victoria St. N., Kitchener, Tel. 519-741-1768

Proprietário: José (Joe) Paiva
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FELIZ ANO NOVO

HAPPY NEW YEAR

SARAFAUTO RENT-A-CAR
LEGACY TRAVEL SERVICES

LIFESTYLE WEALTH - FUNDEX INVESTMENTS INC.
HENRY WALSER FUNERALL HOME LTD.
CLÍNICA DENTAL PARA TODA A FAMÍLIA

RE-MAX SOLID GOLD REALTY
SUN LIFE FINANCIAL

KITCHENER ALPINE HYUNDAI
PEAK REALTY LTD., BROKERAGE

VISO SHIPPING INC. / VISEU ELECTRIC INC.
SUPERIOR MEMORIALS

PORTUGAL NOTÍCIAS / PROM-ART PRINTING
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FEMININAPÁGINA

519.451.8222

Azores Cultural Centre
Licença de Bebida (LLBO)

• Bar aberto todos os dias
• Jogos de futebol via satélite

• Arrendamentos da sala para banquetes, reuniões, etc.
• Catering para todos as ocasiões

Para arrendamentos, contactem: 519.859.8223

1003 Hamilton Rd., London, ON  N5W 1A4 (Canadá)

Na ementa das Festas, não podem faltar receitas 
como esta sopa de peixe, uma das preferidas por ser uma 
das mais ricas, reconfortantes e saborosas.
Ingredientes:
• Lombos de Pescada q.b.
• 300g de miolo de mexilhão
• 50g azeite
• 1 folha de louro e 1 cebola roxa
• 3 dentes de alho
• tomate em pedaços q.b.
• 1 caldo de marisco
• Água, Sal e Pimenta q.b.
• Coentros picados q.b.
Preparação:
- Ponha os lombos de pescada no tacho e cubra com um 
litro de água e tempere com sal e pimenta.
- Deixe cozer o peixe e retire-o após 15 minutos. Após 

Rica Sopa de Peixe

O dia 4 de janeiro é para os que 
têm emprego, o regresso à rotina 
do trabalho e um adeus à 
liberdade. Eis uns conselhos 
úteis para apagar a melancolia! 
Defina objetivos
Pense no que quer atingir e na 
gente mais adequada para 
conseguí-lo. Seja firme neste 
propósito e assim vai conquistar 
alguns dos seus objetivos. 
O Valor duma boa atitude
Evite problemas com os colegas 

de trabalho, sempre sorrindo. As pessoas alegres 
desempenham melhor as suas funções.
Seja otimista
Concentre-se no que vai fazer e modifique o espaço de 
trabalho. Descarte o inútil e mantenha-se positiva para 
enfrentar melhor os problemas do dia.  
Dê prioridade ao seu bem-estar
Produtividade e vida pessoal estão relacionadas com o 
nível de confiança e segurança que deverá reger a vida 
de trabalho. Pense no que a faz sentir no topo do mundo 
e trate de fazer tudo de forma correta.    
Trabalhe menos
Os viciados em trabalho nunca são heróis. Não tome 
decisões importantes se estiver cansada. Mantenha 
sempre um trabalho de qualidade, fruto de soluções 
inteligentes.  
Saiba desistir
Ninguém poderá vencer  todas as possibilidades! Por 
vezes, desistir e recuar guardando a força para outra 
oportunidade, faz o trabalho mais viável.  
Corra riscos calculados
Veja o que os patrões procuram no mercado laboral e o 
que pagam. A mudança de carreira é um risco, mas se 
for a decisão certa e mais viável, avance!

Após as Férias,
o Regresso ao Trabalho

A serious disorder that is 
destroying nowadays many 
relationships. It is estimated 
that one in every two 
marriages fails today. John 
Bradshaw offers a program 
in Post-Romantic Stress 
Disorder: What to Do When 
the Honeymoon is Over, a 
book that might help couples 
recapture love and work 
t o w a r d s  a  h e a l t h i e r  
partnership.

Divorce statistics in America indicated that 50% of 
first marriages fail, and with even more staggering rates 
for second or third marriages, it is evident that when 
honeymoon period is over, many couples feel they have 
already had the best of the relationship and it is time to 

What is Destroying our Marriages?
call it quits. Based on his research, Post-Romantic 
Stress Disorder is a psychological impass that 
destroyed many relationships. The author offers a 
program to help deepen mature love and intimacy with 
exercises that may help you to become a better partner.

His approach to some issues that endanger many 
relationships has brought hope to couples who ignore 
how to deal with emotional stress in every marriage. 
Couples want to keep the family together and don't 
know how. The book explains the span that connects 
us to love and romance and provides with tools to get a 
marriage back on track.

Bradshaw helps to heal the wounded inner child in 
us and his therapy is has transformed millions of lives. 
He combined his exceptional skills to become a 
leading figure in the recovery of family relationships, 
spiritual and emotional growth.

John Bradshaw

A filha dum casal de emigrantes de São Miguel 
(Azores), criou duas linhas de roupa para cães e está a 
comercializar seus produtos em vários mercados. 

Cresci na indústria da moda! Quando meus pais 
trabalhavam na produção de roupa, eu era muito 
criativa. Gosto da moda, estudei design e com o 
diploma na mão, comecei a trabalhar na indústria, 
disse Lucy Medeiros. 

Natural de Montreal, ela era funcionária de uma 
empresa que operava na indústria da moda e, devido à 
reestruturação da companhia, perdeu o emprego. Foi à 
procura doutra coisa até que decidiu trabalhar por conta 
própria. Fez uma pausa e logo trabalhou com animais de 
estimação, desenhando coleiras com cristais para cães. 
Afastou-se do mundo da moda, pois estava desiludida 
com uma indústria que não é assim tão fascinante como 
dizem.

Uma amiga incentivou-a a preparar uma coleção de 
roupa para cães. Não pensou que isso ia tornar-se num 
enorme sucesso. Aproveitou a experiência da formação 
que teve no programa de design de moda no Lasalle 
College em Montreal e adaptou-a à "moda para cães". 
Hoje, considera que o que ela faz não é um trabalho, mas 
uma paixão!

Em 2008, apresenta em Nova Iorque sua firma, Roxy 
and Lulu, com Urban Doggie Wear, coleção de roupa 
para utilização diária, com produtos que vão de $60 a 
$125 dólares.

Em 2011, Lucy apresentou High Fashion Line, linha 
de roupa de alta gama, com produtos que vão de $150 a 
$600 dólares. Hoje comercializa os seus produtos a 
nível mundial e tem clientes no Canadá, EUA e na 
Europa, em lojas de retalho, boutiques e hotéis para 
cães.

Em 2011, Lucy foi contratada para desenvolver e 
produzir um casaco para um cão no anúncio para o 

CANADÁ

Lusodescendente Cria Linha de Roupa para Cães 

Canada Target, a rede de lojas de retalho dos EUA que 
se estabeleceu no Canadá. 

No futuro, Lucy Medeiros vai 
comercializar os seus produtos nas 
grandes superfícies comerciais, em 
lojas de marcas reconhecidas, para 
que, quando as pessoas forem às 
compras, possam lá adquirir os 
produtos para os seus animais. 

Sergio Mourato
mourato.sergio@gmail.com 

R E C E I T A   D O   M Ê S
ar re fecer,  cor te  em 
pedaços ou desfie. Guarde 
a água da cozedura.
- Num tacho, coloque 
azeite e junte a cebola e o 
alho picados com uma 
folha de louro deixando 
refogar.
- Adicione logo o tomate 
em pedaços, o molho 
inglês e deixe refogar por 
mais uns minutos.
- Junte a água da cozedura 
e ao levantar fervura,  
junte o mexilhão e a sopa 
de marisco.
- Ponha o peixe reservado e os coentros, rectifique os 
temperos e sirva.

Mais energia, menos stress e maior bem-estar geral são 
os benefícios duma boa noite de sono, mas há muitos 
mais como:
Um coração mais saudável
Quem não dorme bem sofre tensão arterial elevada e 
enfartes. A perturbação no sono aumenta o cortisol, a 
hormona do stress, faz trabalhar o coração a ritmo 
maior sem conseguir o descanso necessário.
Previne o aumento de peso!  
Ter noites descansadas não leva à perda de peso, mas 
ajuda a eliminar quilos a mais. A insónia leva a 
produção das hormonas que regulam o apetite e que nos 
avisam quando estamos cheios. 
Fortalece o sistema imunitário
Dormir bem  activa o sistema que combate doenças e 
faz com que a toma de vacinas seja mais eficaz.
Melhora a actividade do cérebro
Falta de sono produz confusão cerebral e a memória a 
trabalhar em câmara lenta reduz a productividade e 
aumenta a tendência para cometer erros.
Melhora a vida sexual
O sono estável mantém o nível da testosterona mais 
alto e previne problemas de erecção, garantindo uma 
boa disposição e nunca estar exausto para o sexo.
Evita as dores de cabeça
A falta de sono produz dores de cabeça. O cérebro não 
pode lidar com o stress e a ansiedade, factores que 
levam às enxaquecas.
Estimula o bom humor
Quem dorme bem é optimista, tem energia e menos 
frustrações, mas quem sofre de insónias que se torna 
rabugento e fica mais vulnerável à ansiedade.

Eis os Benefícios do Sono 
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416.653.8938
Peter M. Ferreira B.A.

Jason G. Ferreira B. Comm

FERREIRA
AND KOACH

CONHECEDORES
ABSOLUTOS
DAS LEIS DE
IMIGRAÇÃO

FERREIRA AND KOACH IMMIGRATION SERVICES

1560 Bloor Street West,
Toronto, Ontario  M6P 1A4   Canada

E-mail: ferkoa@on.aibn.com  •  Fax: 416.653.8767
www.immigration4canada.ca
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3 Glenroy Rd., Units 2 & 3, LONDON, ON  N5Z 4H2
web: www.novalisboarestaurant.com

519  680.2332

•Specializing in: BBQ MEATS • SEAFOOD  COD FISH
Catering to Parties & Banquets in Southwestern Ontario

Manager/Owner: Amarino Pinheiro

Fully Licenced L.C.B.O.

Bringing you back to the ocean!
Restaurant

Nova Lisboa

Patrocínio do Cônjuge e Licença de Trabalho
IMIGRAÇÃO DIA-A-DIA

PETER FERREIRA, B.A.

Para entender melhor como 
alguns dos nossos programas de 
imigração são aplicados, nesta 
edição vou concentrar-me na 
questão das autorizações de 
trabalho para os que estão 
aguardando  uma dec i são  
relativamente a um patrocínio do 
cônjuge e que estão desfrutando 

de um estatuto de visitante válido. Estas mudanças são, 
naturalmente bem vindas dado que o tempo de processo 
duma aplicação no Canadá pode levar mais de dois 
anos para ser concluído.

No momento, todos estrangeiros que aplicam no 
Canadá para imigrar na condição de cônjuge casado ou 
parceiro em uma união de facto, continuarão a ter a 
oportunidade de trabalhar enquanto esperam que a sua 
aplicação seja aprovada. O programa piloto das 
autorizações de trabalho aberto foi prorrogado por um 
ano até 22 de dezembro de 2016.

Para ser elegível para a autorização de trabalho 
aberto, a pessoa deve ser cônjuge casado ou viver em 
união de facto e estar já no Canadá. Só assim vai ser 
patrocinado sob o programa para os cônjuges. O 

candidato deve ter o estatuto de residente temporário 
válido, seja de visitante, estudante ou trabalhador e 
viver no mesmo endereço que o seu patrocinador.

Se já  apresentou/lançou um pedido de residência 
permanente dentro deste programa mas não aplicou 
para a licença de trabalho aberto ou Work Permit, 
preencha o documento de autorização de trabalho e 
envie esta aplicação com a taxa adequada ao Centro de  
Imigração em Vegreville.

Se já recebeu a aprovação de princípio sobre a 
aplicação de residência permanente, isto significa que 
tem a carta da Imigração do Canadá afirmando que tem 
os requisitos permanentes de elegibilidade para 
residência, mas não cumpriu ainda com as operações 
necessárias como verificação de segurança, então já 
pode aplicar para o visto de trabalho aberto online. Se 
recebeu a autorização de trabalho, deve solicitar a 
extensão dessa autorização antes que ela expire.

 Se vai a lançar um novo pedido ao abrigo deste 
programa, pode apresentar um pedido de autorização 
de trabalho juntamente com os pedidos de patrocínio e 
residência permanente. Pra tal deverá incluir as taxas 
com os formulários corretamente  preenchidos, senão 
corre o risco de arruinar o pacote e o tempo investido 

será para nada.
O programa nada tem a ver com as aplicações que 

são processadas através das embaixadas canadianas no 
exterior como as de Paris, São Paulo etc.

Para todos os meus queridos leitores e clientes nesta 
época especial desejo um Feliz Ano Novo e que, após 
entrar em 2016 com pé seguro, tenham uma vida 
saudável no meio da nossa família canadiana.

peterferreira_fk@hotmail.com

HOLY FAMILY CHAPEL MAUSOLEUM
CAPELA - MAUSOLÉU DA SAGRADA FAMÍLIA

Tel. (519) 451-9120
ST. PETER'S CEMETERY

806 Victoria St., London, ON • N5Y 4E1

CONTACTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS
QUE LHE PODERÁ AJUDAR NA ESCOLHA

DOS NOSSOS SERVIÇOS
CONSTRUCTION LTD.

519-649-1082
2070 HURON ST., SUITE A, LONDON, ON N5V 5A7 • FAX. 519-649-1096

MUNICIPAL • COMERCIAL
INDUSTRIAL • INSTITUCIONAL

• Condutas de Água
• Materiais Contaminados
• Esgotos e Escavação
• Limpeza Industrial
• Remoção de Materiais de Obra

A Dança dos Assessores 
No Brasil, falhou a entrada da Azul em bolsa por três 

vezes e, no início de junho, sob pretexto deste negócio 
da TAP, deixou a ambição repousar. Há dois anos que 
rondava a dama portuguesa e veio a Portugal por causa 
do negócio da manutenção para a sua firma no Brasil. 
Viu que a TAP fazia sentido no seu grupo e só era 
preciso arranjar e convencer os parceiros para fechar 
logo o negócio.

Voltou a Portugal conhecendo os pontos fortes da 
empresa e os aspetos mais críticos. Apresentava-se 
sempre sabendo o que queria com tudo estudado ao 
pormenor. Se houvesse dúvidas, ele tinha vários 
assessores. Ele persisitia sempre em dizer, ao longo do 
processo:
- Quero muito a TAP, mas está difícil!

Pode-se afirmar que aquilo que prometeu foi o que 
conseguiu cumprir. David e seu sócio português, 
Humberto Pedrosa, gostam de competir mas só para 
ganhar. No seu portfólio, TAP é a quinta companhia 
aérea, mas a primeira onde entra sem ter feito parte da 
sua fundação. Um novo desafio para o gestor que não 
gosta de dormir.

David Neeleman 55 anos
-Fortuna pessoal avaliada em 
€280 milhões de euros, é um 
dos mórmons mais ricos do 
mundo.
-Tem 68% do capital da Azul 
e 5% da JetBlue2000.
-Acionista da companhia 
Southwest Airlines.
-Tem uma posição na 
empresa  de  v igi lância  
VigAzul
-Tem negócios no Brasil, 
EUA e, agora, em Portugal
-Dono da terceira maior 
companhia aérea do Brasil.

Gateway, um consórcio de Humberto Pedrosa (51%) do Grupo Barraqueiro e do norte-americano
David Neeleman (49%) dono da companhia aérea brasileira Azul

Segunda Parte

Análise da Personalidade do Novo Dono da TAP

David Neeleman

Humberto Pedrosa
-É o 15.º homem mais rico de 
Portugal, com fortuna avaliada 
em €301 milhões de euros
-Gere um grupo com 5.400 
pessoas e 34 empresas e faturou 
€370 milhões de euros em 2014
-Tem negócios em Portugal, 
Espanha e Brasil
- É  u m  d o s  m a i o r e s  
transportadores rodoviários da 
Península Ibérica

Porquê a TAP?
Ao comprar a TAP, a Azul fecha o triângulo EUA 

América do Sul e Europa ganhando presença em três 
mercados de aviação internacional. TAP é a maior 
transportadora de europeus para o Brasil. Com esta 
ligação, a Azul vai captar passageiros que vão lá fazer 
voos internos. Mas a Azul quer abrir rotas para outros 
países da América Latina, em concorrência com as 
companhias aéreas desses país e oferecer, com escala 
no Brasil, a porta de entrada na Europa através da TAP. 
Isto vai acontecer nos EUA com a Jetblue, muito ligada 
a Neeleman, a qual passará a captar, para os voos 
internos dos EUA, passageiros oriundos da Europa, 
bem como os provenientes da America Latina. A TAP, 
por sua vez, captará os passageiros da Azul com 
destinos europeus, fazendo escala em Lisboa.

P.M.S. 

Humberto Pedrosa



ECOS DA SOCIEDADE

PÁGINA 9CHRISTMAS 2015/NEW YEAR 2016

Centre

Hands on

WELLNESSHEALTH

519.204.8888
155 Clarke Rd., London, ON N5W 5C9 (in the Beer Store/Metro Plaza)

www.handsonhealthlondon.com

NOW ACCEPTING NEW PATIENTS

Physiotherapy, Chiropractic, Massage Therapy,
Custom Orthotics, Compression Stockings,

Custom Bracing

Motor Vehicle Accidents, Work Injuries,
Sports Injuries

We offer:

We treat:

* We Direct Bill * Covered by most Health Insurance Plans *

Open: Mon, Wed, Thurs: 9-6 • Tues, Fri: 9-3 • Sat: 9-1

Languages spoken: Portuguese, Spanish, Punjabi, Urdu, Hindi

O Corpo Docente com a Diretora, Ana Paula 
Fernandes, enviam votos de um Próspero Ano Novo 
aos estudantes e suas famílias, especialmente àqueles 
que os acompanharam na Festa de Natal em Dezembro.

A família de Daniel 
L a p a s ,  n o s s o  
correspondente em 
Windsor, apresenta os 
melhores desejos de 
paz e alegria a D. 
Otília, esposa e mãe, 
na data que começou a 
desfrutar da ansiada 
reforma e merecido 
descanso após anos de 

trabalho. We're so happy for you! Enjoy!

A jovem cançonetista 
Luísa Rego, natural de 
São Miguel (Açores) deu 
prova do seu talento 
musical actuando  pro 
bono no Jantar da  Holy 
Cross. Sua maravilhosa 
voz cativou a plateia no 
Salão Nobre do Clube 
P o r t u g u ê s .  F o r a m  
arrecadados $9,211 para 
esta boa causa. Obrigado 
Luísa!

ANGELS IN THE NIGHT

Paula DaSilva e o grupo de senhoras que promoveu no Natal donativos 
de luvas, chapéus, cachecols e vitaminas a cem crianças para se 
protegerem do frio e poderem enfrentar a estação mais dura do ano, por 
este meio agradecem a grandiosa generosidade de tantas pessoas que 
entregaram donativos em espécie e dinheiro para esta causa. 
Que Deus abençõe as Mãos que dão aos Pobres! 

Tel. 519  690-1166 • wivesoffrederickgiveback@gmail.com 

Escola Portuguesa de London

Feliz Entrada na Reforma Angariação para a Holy Cross

No meio dum Trio Angelical...

Glen Martins, ocolaborador da secção ECONOMIA no 
PNotícias, acompanhado das três lindas filhas que 
estudam português na Escola de London, um ramalhete 
de flores que saudámos na Festa de Natal da Escola 
Portugesa.

Joe Teodoro e sua gentil esposa, em nome do 
Executivo do Clube Português de London a que 
preside desejam à comunidade portu-guesa e 
lusocanadiana um Ano Novo Feliz e Próspero e 
agradecem o apoio e simpatia recebidos pelo 
nosso Clube no ano transacto.

São o conjunto dos alunos do último ano da escola  que 
apresentaram a sua versão do Natal numa família 
portuguesa. Parabéns e a tirar proveito da última etapa 
na Escola.

Um Feliz e Próspero Ano Novo!

Grupo dos Estudantes Veteranos

A Jovem Chef, Maria João

O jantar da Noite de Angariação foi preparado pela 
jovem Chef, Maria João, a primeira da esquerda da 
segunda linha, natural de S. R. Achada, Pombal. 
Passou a prova daquela noite com nota máxima, com 
destaque para o seu Bife à Madeira, uma delícia 
suprema!

Um Presépio à Moda do Nordeste

Augusto e Silvina Raposo, Segundos Mordomos da Coroa de São Pedro de London, 
prepararam este imenso Presépio que ocupava uma grande parte da sua residência. 
Uma formidável obra de arte à moda dos Açores, com lindas cenas das artes, costumes e 
tradições das ilhas. Parabéns aos artistas!
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Os colegas de escola 
umas vezes chamam-lhe 
Estarrincas  e outras 
Trinca Espinhas.

Amâncio Sanfrósio 
Carrapiço não tinha nome 
que se recomendasse! Se 
p'ra se ser cão é preciso 
sorte, muito mais para se 
ter nome decente. Não 
d e v í a m o s  t e r  n o m e  

próprio, nem apelido, só um número ou matrícula 
como a dos carros. Com a conotação negativa que 
combinações de algarismos possam ter, acho isto 
preferível a levar uma Urraca Carmelinda, 
Terebentino Maçapão ou um Jagolino 
Carranhoso!

Amâncio era filho da crujidade, nascido 
duma aventura de ocasião, motivada por alguma 
febre n(d)os fenos! Foi feito na forma da Heloísa 
Arrebita, na acarreta do Ti Moreiras do Carregal.

Até hoje ninguém lhe 
(re)conheceu o pai, pese a 
lograda fazer uma acusa ao 
Inácio Fintador. Diz que a 
apanhou ó por baixo no palheiro 
da eira, na pisa do feno! Chegou 
a dar parte dele à GNR do 
Vi d a g o ,  m a s  q u a n d o  a  
autoridade o procurou, tinha 
espantado p'rá Galiza, disse a 
Tia Cândida que a queria casada 
com o neto Catrapisca! A estória 
é boa de contar. Atentemos:

No Planalto, o feno que era 
segado à gadanha, espargia-se 
no lameiro. Virava-se com as 
forquilhas durante uns dias, para 
que secasse e não ardesse no 
p a l h e i r o  p o r  t e r  s i d o  
empalheirado com lentura. O do 
Ti Moreiras estava pronto para 
ser guardado e pôs dia para a 
acarreta. O Carregal despejou-se 
à ajuda e entre homens, 
mulheres e crianças eram vinte. 
Algumas iam só pelo cibo, bem 
no sei, que o trabalho não era 
assim tanto!.. O rancho seguiu, de madrugada, 
para o lameiro do Belão que havia sido guardado 
para feno pelo S. Brás. O Ti Moreiras jungiu a 
parelha de bois galegos, atrelou-a ao carro, sem 
ladranhos, armado de estadulhos da acarreta. 
Juntaram-se-lhe duas juntas, a do Gripino e a do 
Patalão. No tabuado do carro do Ti Moreiras ia 
uma cesta vindima com dez bolas de trigo, figos e 
nozes para o mata-bicho. Enfiado no estadulho 
um pipo de tinto de Cova do Ladrão e uma 
lingureta de bagaceira e uma corda carral para a 
carga.

Límpida era a manhã destinada ao 
ajuntamento do feno, limpeza do lameiro e 
carregar os carros. A tarde para a acarreta e para 
encafuá-lo no palheiro. Carolina e a criada 
levariam à cabeça o jantar ao meio-dia em duas 
jigas até ao Belão. Na coisa dos morfes, O Ti 
Moreiras não deixava o crédito por mãos alheias 
e veio um guisado de cordeiro para degustar na 
Galgueira sobre alvas toalhas de linho sobre uma 
esteira de feno. Os assadores de Nantes com o 
guisado, foram para a mesa improvisada. A cada 
trabalhador foi distribuído um carolo de pão e um 
garfo para espetar o cordeiro e para beber tinto de 
Cova do Ladrão, refrescado no rego do lameiro 
cujo pipo passava de boca em boca.

No trabalho da segada do pão, da batata e da 
sega do feno cabiam-me tarefas que cumpria com 
alegria, como passar o pipo aos trabalhadores e ir 
a Adães pelo cordeiro para a refeição. Fazia 
aquilo com imensa vaidade, por me sentir útil na 

A foto recolhe a azáfama da Apanha do Feno no Norte de Portugal, tarefa que nas aldeias envolve homens e mulheres.
Uma vez seco ao Sol é guardado no palheiro para o gado comer no inverno

azáfama das colheitas!
Carregal
Após a janta, atrelavam-se os bois aos carros, 

carregados como ouriços-cacheiros, que levariam 
o feno até ao palheiro. Lá calcava-se para que 
ficasse apertado e poder ser ripado às gabelas para 
dar ao gado na invernia. Era um regalo ouvir os 
carros de bois a cantar ao desafio pela aldeia. Os 
agricultores punham nisso grande proa. Untavam 
a cantadeira e o chumaço com sebo, apertavam os 
encostos do eixo como quem afina cordas da viola 
e punham o carro a cantar com afinações 
consoante a carga e a arte. O feno e centeio davam 
uma cantar grave, as  batatas um mais fininho. O 
chiar era importante num carro de bois e conferia 
ao proprietário autoestima e prestígio. Cada carro 
tinha um timbre próprio e sabia-se a léguas que 
carga transportava.

Atrás do feno, a malta de forquilhas ao ombro, 
seguia para a eira do Ti Moreiras. Encostava-se 
um carro a uma janela alta que a parede tinha 

rasgada para o efeito e um homem de cada lado ia 
atirando garfadas de feno para dentro. À 
juventude solteira cabia a tarefa de o acomodar e 
calcar, algo penosa mas atrativa. Como o pó da 
erva dava comichão e dificuldades respiratórias, 
alguns vingavam-se das moças que nunca davam 
abébias e lá não podiam evitar amassos e 
cambalhotas! Era uma festa, um regabofe, até ao 
ponto de correr o risco de chegar a vias de facto e 
com consequências a prazo. Foi o que aconteceu, 
uma distração fatal! O Inácio já lhe andava com 
sede e Heloísa, embora mantendo-se recatada 
para povo ver, também lhe tinha ganas, que isto só 
acontece quando a vontade é comum! Na borga e 
entre a confusão a coisa deu-se em pouco tempo e 
por isso o Amâncio justificasse a nomeada do 
Trinca Espinhas!.. A rapariga achou-se grávida e o 
Inácio, tralhado, pôs-se de fora. Negou que fora 
ele e quando viu a sua boa pisgou-se. A Arrebita 
teve de criar o crianço ao Deus dará, com a ajuda 
da mãe e das vizinhas.

Adães
O Amâncio cresceu entre nós e, apesar de ser 

mais velho, partilhámos as brincadeiras da idade. 
Ele era atravessado, não sei se por falta da 
vergasta do pai ou pela por não o conhecer. Era das 
felpas do diabo! Roubava fruta, assobalhava o 
centeio, tirava os ninhos, esganava gatos, 
amarrava latas no rabo dos cães, soltava coelhos e 
pitas da capoeira para ver as velhotas atrás delas... 
enfim fazia trinta por uma linha!

Então na escola era um cristo. O mestre 
Matos, andava-lhe no lombo pelas asneiras que 

fazia. Ele apanhava de régua, de marmeleiro e 
estarrincava os dentes. Daí a nomeada.

Na altura havia escola ao sábado de manhã e 
fazía-se a limpeza. A escola só tinha duas salas, a 
masculina e a feminina. Casas de banho não havia 
e as necessidades satisfaziam-se no souto, atrás do 
edifício. Cada um de nós ajeitava uma vassoura de 
fronças de giesta e isto era um espetáculo de poeira 
no ar. Uns varriam para o sítio que os outros 
tinham já varrido e antes do lixo chegar à porta já 
houvera desaguisados entre os do Carregal, Vale 
do Galo e Matosinhos com os de Santa Ovaia, uns 
a correr os outros à pedrada.  

St.ª Leocádia vista desde Adães
Outra das tarefas ao sábado, era fazer a tinta e 

encher os tinteiros de porcelana das carteiras para 
molhar a pena. Davam-nos uma pedrinha de tinta e 
a derretíamos na água, mexendo com um guiço, 
até que se fizesse em tinta. Se se diluísse pouco, a 
tinta ficava carregada e não dava para a semana. 
Porém, com a experiência já se tinha uma medida 

certa da água que andava sempre por mear o 
tinteiro.

Entretidos nesta tarefa, incluindo o professor, 
o Estarrinca entrou na sala das raparigas e, 
braguilha aberta, encheu tinteiro a tinteiro. E cala 
mureta!.. Somente abriu a boca para os mais 
amigos!

Segunda-feira era dia de prova escrita e todos 
andávamos aspadinhos para ouvirmos as 
raparigas da professora Matilde falarem da tinta. 
Nem uma agulha boliu! Mas dias depois, o 
professor Matos passou esta lição na aula 
masculina:

- Vocês deviam ter vergonha, palermas! 
Haviam de ver o resultado das provas das 
raparigas da 4ª! A professora Matilde está toda 
crontcha! Os ditados não têm erros e os problemas 
de matemática estão bem resolvidos, mas a tinta 
com que elas fizeram as provas estava algo 
deslavada e a escrita lê-se mal! Temos de comprar 
d'outra tinta. As vossas provas estão uma 
vergonha. Eu aqui só tenho asnos!...

- Bem m'ou finto, disse quem sabia da 
marosca! Mas por quê teria sido a urina do 
Estarrinca assim tão inspiradora? Ninguém sabe 
ao certo! Eu acho que ele tinha pacto com o 
diabo!..

As meninas daquele tempo que lerem a estória 
e têm a prova guardada, conservem-na, que é uma 
autêntica relíquia!...

Escrito e adaptado pelo próprio autor do livro 
de estórias "Zerbadas em Chaves"
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KITCHENER PORTUGUESE CLUB INC.
1548 Fisher-Halman Road East, Kitchener, ON N2E 4K6 (519) 579-6960

FALECIMENTO

COMPRE UM VEÍCULO DE QUALIDADE.

Paulo Garcia
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de Vendas
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At the corner of
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Blvd. and 
Ottawa St.
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FAÇA JÁ A SUA ENCOMENDA DE CALENDÁRIOS, ESFEROGRÁFICAS, CAMISOLAS, CASACOS DE INVERNO, BONÉS, ETC.
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Agora com edição digital aberta ao mundo: noticiasportugalnews.com

Tel. (519) 455-4653
1-800-414-3584

Fax. (519) 455-4683

OS NOSSOS TÉCNICOS PODEM AJUDAR A PRODUZIR UMA MELHOR IMAGEM DA SUA COMPANHIA,
COM CORRECÇÃO DE TEXTOS EM PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS
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FACTURAS

PAPEL DE CARTA
PANFLETOS
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CALENDÁRIOS

ETC.

TRABALHO GRÁFICO
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QUADRICOMIAS
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BROCHURAS
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Companhia Portuguesa ao Serviço da Comunidade para Impressão Gráfica de:

PRINTING (FUNDADA EM 1984)

1756 DUNDAS STREET EAST, LONDON, ONTARIO  N5W 3E2

portugal notícias

Manuel Amorim
Faleceu no dia 5 de Dezembro, com 93 anos de idade. 

Era viúvo de Maria Aurora Amorim e pai de Maria 
Borges, José Amorim, Gus Amorim e Jack Amorim. O 
seu corpo foi a sepultar no Williamsburg Cemetery.

O jornal Além-Fronteiras apresenta as mais sentidas 
condolências à família enlutada.

O Ensino do Português entre Nós
As nossas Escolas de Kitchener e Cambridge

Foi feita a entrega de certificados aos alunos da Escola Lusitana de Kitchener e da 
Portuguese School Cambridge que foram aprovados nas provas de certificação de 2015. A 
cerimónia contou com as presenças do Cônsul Geral de Portugal em Toronto, Dr. Luís de 
Barros, e D. Liliana Sosnowski, coordenadora do programa de línguas internacionais da 
Direção Escolar Católica de Waterloo. O nosso agradecimento ao apoio da Caixa Geral de 
Depósitos e parabéns a todos os alunos aprovados!

Organização Terra dos Bravos
TEXTO & FOTOS

Veríssimo Santos

Mais uma vez, a Organização Terra dos Bravos realizou um jantar, para angariação de fundos. Só com muita generosidade e amor se concretiza uma festa destas. Os 
felizes meninos contemplados, o Cambridge Hospital e Kids Ability, estiveram presentes no acto. A organização agradece  aos patrocinadores e a todas as pessoas que 
ajudaram. A festa foi animada pelo Marc Dennis, os Cagarros e ainda pelo DJ Music Nation.

Está de Parabéns organização Terra dos Bravos que se dedica a angariar fundos para cobrir as despesas de crianças con deficiência motora. Um agradecimento muito 
especial ao chefe José Aguiar e os seus ajudantes. Vivam os Portugueses!
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Our
Family

Serving
Yours
Since
1974

REALTY LTD., BROKERAGE
INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED

Brian, Bela & Jack Santos

519-744-7133
Sales Representatives & Broker

www.peakrealestate.com

Legacy
Travel Services Ltd.

Legacy Travel Service Ltd.
130 Highland Road East, Kitchener, ON N2M 3V9

Tel.: (519) 745-3233  www.legacytrvl.ca  email: info@legacytrvl.ca

Ao serviço da Comunidade Portuguesa desde 1996

Viagens para Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Terceira
Car rental (Guerin rent a car)

Cruzeiros e All Inclusive Packages
para todos os destinos

Hotéis (Continente, Açores e Madeira)
Seguros de Viagem

UM BALCÃO, TODOS OS SERVIÇOS, TODAS AS SOLUÇÕES

VISO Shipping Inc.     VISEU Electric Inc.

601 Indian Grove, Toronto, ON M6P 4J1

Tel. (416) 533-9127  /  Fax. (416) 763-4341

ELECTRODOMÉSTICOS EM 220 VÓLTIOS PARA PORTUGAL,

COM UM ANO DE GARANTIA

VISITE O NOSSO SALÃO DE EXPOSIÇÕES

SERVIÇO COMPLETO NO TRANSPORTE
E ENVIO DE CONTENTORES PARA
PORTUGAL (porta-a-porta)

Contacte: José Gonçalves (Sr. Viseu)

SUPERIOR MEMORIALS
www.superiormemorials.com

528 Victoria St. North, Kitchener, ON

519-745-6136

Visite a nossa outra localização em CAMBRIDGE
Dumfries Memorials, no 670 Fountain St.

(ao lado do Parklawn Cemetery)

519-650-0190
CABAZ DE NATAL

Nesta Quadra Natalícia, poderão enviar um Cabaz de Natal
a seus familiares ou amigos em Portugal

Continental e Ilhas. Para informações  contactem:
519-745-3233 Aceitamos encomendas até ao dia 7 de Dezembro.

Se para dar ênfase à frase: Em cada amigo há 
um porto de abrigo para a minha voz chegar, era 
preciso ter uma manifestação de apoio 
inequívoco, a Comunidade Portuguesa foi duma 
forma exemplar o porto de abrigo coletivo 
desejável. A cada um dos presentes chegou a voz 
ligada à uma personalidade irreverente, com base 
num modo profissional de estar e atuar em palco. 
A mensagem chegou duma forma eficaz a todos. 
Foi simples, mas extraordinariamente bela ao 
mesmo tempo.

Dividida em duas partes, a apresentação do seu 
CD foi feliz sob todos os aspectos. Permitiu-nos 
ouvir a interpretação de cada um dos temas do 
CD, nos quais alternava a canção popular 
portuguesa com temas em Língua Inglesa, 
dedicados ao público mais jovem, sem esquecer 
as diversas versões 
d e  a u t o r e s  
comunitár ios  de 
grande gabarito. 

Destaque para a 
atuação de Steve 
V i e i r a ,  u m a   
p r e s e n ç a  m u i t o  
s i m p á t i c a  q u e  
interpretou, com 
u m a  r o u p a g e m  
musical à medida, 
c a n ç õ e s  
s o b e j a m e n t e  
conhecidas, mas gratificantes de se ouvirem de 
novo.

Voltando à apresentação do CD, quero 
salientar o vozeirão da Jessica, sempre versátil e 
com um registo único. Uma performance na qual 
saber estar em palco tem o seu peso, com a 
linguagem gestual, viva e serena, que 
singuralmente Jéssica sabe pôr em cada tema. 

Apesar da tenra idade, é fácil percebermos que 
o palco para ela, é o espaço onde se sente mais à 
vontade, pois sabe comunicar com o público, não 
só através da música, mas também com o seu 
discurso directo para o auditório. Ela fê-lo com 
graciosidade, simpatia e num português com 

Pelo Fascinante Mundo da Nossa Música...
Jessica Vidal - Tanto Mais ... à Espera desta Jovem Artista

TEXTO E FOTO

INÁCIO MOTA

excelente dicção.
Não pretendo, beliscar os 

clubes portugueses, as 
associações, etc., – até 
porque precisamos deles 
para preservar o que é 
genuinamente nosso e 
ajudar os jovens com rampas 
de lançamento – mas sou 
tentado a dizer que as 
potencialidades da Jessica já 
nos deixam antever voos 
mais altos, ultrapassando as 
barreiras comunitárias, assumindo-se uma voz 
para Broadway com os musicais clássicos, de hoje 
e de sempre. Jéssica tem todos os requisitos: 
presença, voz, profissionalismo, simpatia e 

humildade. 
E s t á  b e m  

assessorada pela 
produtora, autores e 
f a m í l i a  e  i s s o  
reconheceu-se pela 
forma como tudo foi 
preparado ao debutar 
nesta comunidade 
onde ela cresceu e 
todos a admiram. Foi 
ganha a aposta e a 
a r t i s t a  m u i t o  
aplaudida, mas agora 

começa a nova viagem à procura de novos palcos e 
novos públicos.

Nestes eventos comunitários, instituiu-se o 
hábito de falar sobre outros aspectos além do 
espectáculo, como a organização, voluntariado, 
técnicos de som e luz, o jantar, os cozinheiros, o 
serviço de mesa, etc.

Perdoem minha parca referência aos elementos 
adjacentes. No lançamento do CD, a 
estrela da noite foi Jessica Vidal porque 
surpreendeu, encantou e brilhou. Seria 
uma tremenda injustiça falarmos de 
qualquer outra coisa que não da sua noite 
de sonho, pois no brilho do seu sorriso, 
mora a esperança do sucesso.

Parabéns Jessica! Não esqueças que no 
futuro há "Tanto Mais" à tua espera.

Nota Bene
Jessica Vidal e os seus pais, na 

impossibilidade de agradecerem a todos 
individualmente, expressam através 
deste jornal, a sua total gratidão pelo 

apoio de quantos ajudaram na concretização  deste 
sonho.

Os interessados em adquirir um CD da Jessica 
Vidal, devem contactar com a própria ou seus pais, 
Manuel e Ana Vidal.


	1.pdf
	Page 1

	2.pdf
	Page 1

	pg3.pdf
	Page 1

	pg4.pdf
	Page 1

	pg5ver9.pdf
	Page 1

	pg6.pdf
	Page 1

	supplement.pdf
	Page 1
	Page 2

	pg7.pdf
	Page 1

	pg8.pdf
	Page 1

	pg9.pdf
	Page 1

	pg10.pdf
	Page 1

	11ver9.pdf
	Page 1

	12.pdf
	Page 1


