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Chega a DignifiCação Do SeCtor Da PeSCa

Foi finalmente assinada a 
Convenção Coletiva de 

Trabalho no sector das pescas, 
uma aspiração de dezenas de 

anos e que agora tem uma tradução prática 
naquilo que era uma reivindicação dos pesca-
dores. 
O acordo foi celebrado entre o Governo e a Fe-

deração das Pescas dos Açores, o Sindicato Livre 
dos Pescadores, Marítimos e Profissionais Afins 
dos Açores e o Sindicato dos Pescadores da Ilha 
Terceira e pretende, no entendimento das partes 
trazer maior equidade na distribuição dos rendi-
mentos entre os profissionais da pesca na nossa 
Região.
Trata-se de facto de um passo que podemos de-

signar como histórico, porquanto os velhos qui-
nhões irão mais dia, menos dia, desaparecer, o 
que é uma reminiscência da Idade Média e que 
continua a ser prática entre os pescadores.
Não tenho dúvida de que a assinatura da Con-

venção Coletiva de Trabalho virá regular a rela-
ção laboral que existe entre o armador e o pesca-

dor de uma forma que atende a toda a realidade da 
pesca dos Açores, pois existem muitas histórias 
de discrepâncias enormes na distribuição dos ren-
dimentos, o que cada vez mais se torna uma injus-
tiça que urgia acabar quanto antes.
Sempre defendi que a criação de contratos de 

trabalho no setor das Pescas era uma necessidade 
urgente e que até agora não passava de intenções 
e ainda bem que a sensibilização junto dos arma-
dores de todas as ilhas tendo em vista a concreti-
zação daqueles contratos resultou positivamente.
Os contratos de trabalho no setor é um contributo 

para a dignificação da classe piscatória, para além 
de propiciar uma melhoria dos rendimentos dos 
profissionais, que são manifestamente irrisórios e, 
consequentemente, para a melhoria da sua quali-
dade de vida. Tenho absoluta consciência que não 
é fácil este passo gigante em muitas das embarca-
ções, sobretudo em Rabo de Peixe, já que o sis-
tema arcaico de quinhão é ainda uma realidade e 
na maioria dos casos é injusto e insuficiente, pelo 
que esta medida visa, acima de tudo, implementar 
de forma gradual este sistema, que já está previsto 
na legislação há muitos anos, o que contribuirá, 
seguramente, para a dignificação da profissão de 
pescador, até agora um parente pobre da econo-
mia açoriana.
Só assim, os pescadores poderão usufruir, tal 

como todos os demais trabalhadores, de um re-
gime jurídico adequado para efeitos de segurança 

social aplicável aos trabalhadores da pesca local 
e costeira e apanhadores de espécies marinhas. 
Desta forma se poderá garantir que os pescadores 
abrangidos pelos respetivos seguros possam rece-
ber a sua retribuição fixa e variável, devidamente 
quantificada, o que é uma mais-valia, respeitan-
do aos limites de trabalho e ao direito a formação 
profissional, férias e ao subsídio de desemprego. 
A Convenção Coletiva de Trabalho consubstancia 
no contrato individual de trabalho a realidade de 
cada barco, de cada porto e de cada ilha, pois a 
realidade é muito diferente de arte de pesca para 
arte de pesca, de barco para barco e de ilha para 
ilha. Há que atender a cada situação até porque 
existem pescadores que vão todos os dias ao mar, 
como acontece nos grandes portos de S. Miguel, 
com uma atividade exclusivamente na pesca, en-
quanto outros têm atividade sazonal e outras for-
mas de rendimentos, pelo que era preciso atender 
a cada uma destas realidades. Através da celebra-
ção de contratos de trabalho, resultante da Con-
venção Coletiva de Trabalho passa a ser possível 
garantir que os pescadores abrangidos pelos res-
petivos seguros recebam a sua retribuição fixa e 
variável, devidamente quantificada, o que é uma 
mais-valia no que respeita aos limites de trabalho 
e ao direito a formação profissional, férias e ao 
subsídio de desemprego, etc.
Ou seja um passo gigante foi dado.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no nega-
tivo, 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; Bruxar-
ia; 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

aSTrÓLOGO – GraNDE MÉDIUM VIDENTE
PrOFESSOr aIDara

Falo Português

ViDENtE  -  mÉDium

Sr. BaBa
trabalho garantido, sério e

rápido. Especialista em amor,
retorno do ente-querido, trabalho,

sorte, proteção oculta.
FAlA Em FRANcêS

chama para 514-513-5788
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Uma hiStória De amor antiga “namoro à Janela”, 
feliz 65 aniverSário De CaSamento

Quem não gosta de ler uma 
história antiga de amor 

que aconteceu nos Açores há 
65 anos.  No dia 2 de Setembro 
Maria do Rosário Furtado e 

João Correia celebraram 65º Aniversário de 
Casamento aqui em Montreal. 
Casados no dia 2 de Setembro de 1953  na Pa-

róquia de Nossa Senhora da Graça no Porto For-
moso. Maria nasceu em Porto Formoso e João 
nasceu em São Brás. João emigrou para Montreal 
em 1957 e Maria emigrou em 1958, tem seis fi-
lhos quatro raparigas e dois rapazes (um rapaz já 
falecido) tem 12 netos, 5 netos do sexo masculino 
e 7 do sexo feminino (uma delas a Meaghan Ben-
feito), tem 5 bis-netos.

Este casal pioneiro tem uma verdadeira história 
antiga de amor. Foram namorados à janela duran-
te sete anos antes de casar.
Quer fizesse frio, chuva, ventos fortes ou sol, o 

Senhor João caminhava todas as quartas-feiras e 
sábados de São Brás para o Porto Formoso para ir 
namorar à janela com o amor da sua vida, quando 
acabava de namorar caminhava para trás para São 
Brás.

Há cerca de 70  anos atrás o namoro era vivi-
do de maneira muito diferente, um amor cheio de 
rituais, que entretanto se perderam... Muita coisa 
mudou, o namoro da janela migrou para a tela dos 
computadores, o que chamamos hoje “mundo vir-
tual”.  Os bilhetinhos escritos  “Queres namorar 
comigo?” com o tempo tornavam-se em cartas de 
amor com poesia, entretanto cederam lugar para 
“postagens”/mensagens em redes sociais como 
em telemóveis e textos, tudo tornou-se muito 
mais fácil pela internet. 
Como mandava a tradição da época o namo-

ro antigamente era um namoro cheio de regras, 
que talvez deixam muitas saudades a quem viveu 
este namoro.  Para namorar uma moça tinha de 
ter o consentimento dos pais. Para sair à rua tinha 
de levar os irmãos mais novos para acompanhar. 

Muitos emigrantes que emigraram nos anos 50-
60 trouxeram e guardaram estes costumes durante 
muito tempo. De vez em quando roubava-se um 
beijinho, chamavam-lhe um beijo roubado e mui-
tos não tinham a chance de roubar este beijo se a 
janela fosse alta na casa. Era sem dúvida muito di-
ferente de agora, era tudo mais romântico...assim 
contam os mais velhos, que antigamente é que era 
bom. Mudaram-se os tempos e mudaram também 
as formas de demonstração de amor.
O que é importante é amar e ser honesto, 

qualquer que seja a forma, cada um ama à sua 
maneira. 

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.
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Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

de aço inoxidável
Próximo de sua casa, receberá qualidade, bom preço e bom serviço

Para vos servir
Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias

IMPOrTaTIONS

ITALPLUS
          IMPORTATIONS inc
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terCeiro feStival De filmeS De horror

Hoje em dia, 
há sempre 

surpresas na co-
munidade, um 

que inventou um produto, outro 
que abriu uma nova companhia. 
Desta vez temos um dos nossos 
jovens que está à frente de um 
grande evento em Montreal. 
A 1ª edição surgiu em 2016 por 

Steve Villeneuve e pouco tempo 

depois Francisco Laranjo, que é na-
tural do Raminho, Terceira, entrou 
nesta organização. 
“Isto não é um trabalho de 5 ou 6 

dias mas é um trabalho todo o ano, 
e todos os dias estamos a traba-

lhar muito para realizar este evento 
anual”, disse Francisco Laranjo.
Nesta terceira edição tiveram a 

oportunidade de ver e estudar 70 
filmes e curta metragens para po-
derem realisar este novo evento. 

sylvio
mArtins

Para esta edição haverá uma sala 
consagrada a ver 4 longa metragens 
e 10 curta metragens. Também ha-
verá uma  conferência sobre o ci-
nema “GIALLO” (filmes italianos 
de horror). E, para finalisar, haverá 

três salas de exposição com artistas, 
diretores, artesãos locais, designer 
de jogos vídeo de horror, escritores, 
artista de quadrinhos e muito mais...
Um festival bem interessante para 

quem gosta deste estilo.
© Martin Bruyère
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ParqUe terra noStra
o Parque Terra Nostra é um 

jardim botânico português 
localizado no Vale das Furnas, 
concelho da Povoação, ilha de São 
Miguel, aquipélago dos Açores.
Este parque encerra uma das maio-

res coleções do mundo de camélias, 
tendo mais de 600 géneros diferen-
tes e também a maior coleção da 
Europa de Cicas.

A fundação deste jardim botâni-
co recua a 1780, quando o então 
Cônsul dos Estados Unidos na ilha 
de São Miguel, Thomas Hickling, 
mandou construir neste espaço a 
sua residência de Verão, então co-
nhecida como Yankee Hall. Foi no 

entanto em meados do século XIX 
que o jardim propriamente dito teve 
uma grande desenvolvimento, da 
área ocupada de dois hectares, por 
iniciativa dos seus sucessivos pro-
prietários, fossem os Viscondes da 
Praia ou mais tarde a família Ben-
saúde, aumentou gradualmente até 
ter umas dimensões bastante con-
fortáveis.

Este parque que foi considerado 
um dos mais bonitos do mundo 
pela revista Condé Nast Travel das 
Condé Nast Publications está aber-
to todos os dias da semana entre as 
10:00 e as 19:00.
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QUEM SãO ELES?

PortUgal, o PaíS Com maiS DoUtoreS Sem DoUtoraDoS

doutor é quem fez Douto-
ramento. Quem não fez 

doutoramento não é doutor, 
ponto final. 
Esta mania e arrogância de 

chamar uma pessoa por dou-
tor com simplesmente um curso superior do 
1º ciclo título de Licenciatura/Bacharel  (em 
francês Baccalauréat, em inglês Bachelor), 
não tem nada a ver em serem tratados por dou-
tores. Devemos saber demonstrar através do 
conhecimento cientifico a realidade dos seus 
títulos e o que representam, e não títulos fal-
sos. Não são os títulos falsos que tornam as 
pessoas mais ou menos nobres. Tratar as pes-
soas bem e com respeito é demonstrar que a 
nossa educação vem do berço.  Em Portugal 
qualquer um com um curso superior quer ser  
logo chamado por doutor.
Hoje em dia é muito fácil ir à internet e veri-

ficar se a pessoa que se trata por doutor real-
mente fez doutoramento. Não vivemos na épo-
ca do Império nem da Lei concedida de Dom 
Pedro em 1827. Nenhum Bacharel em direito 
ou em qualquer outra área ganharia o título de 
doutor. Ainda existem alguns advogados, en-
genheiros e professores que mesmo sem terem 
jamais feito um doutoramento exigem serem 
chamados de “doutor”.

O título de doutor só é conferido pelas univer-
sidades depois de completaram os três ciclos 
do ensino superior, depois de apresentarem e 
defenderem em frente de um júri e 5 profes-

sores a TESE ESPECÍFICA DE DOUTORA-
MENTO.
SISTEMA DE EDUCAÇãO
EM PORTUGAL:
ENSINO BASICO: 1º ciclo do primeiro ao 

quarto ano, crianças 6 aos 12; 2º ciclo do 5º e 
6º ano, crianças 10 aos 12; 3º ciclo do 7º ao 9º 
ano, crianças 12 a 15.
ENSINO SECUNDÁRIO: Inclui o 10º, 11º, e 

12º anos, adolescentes entre 15 e 18 anos.
COMO FUNCIONA O ENSINO SUPERIOR 

FrAnCisCA reis EM PORTUGAL:
O Ensino Superior em Portugal segue as nor-

mas da União Europeia dividido em 3 ciclos: 
1º ciclo, Licenciatura/Bacharelato, duração 

de 3 anos (Canada Bachelor/Baccalauréat 3-4 
anos); 2º ciclo, Mestrado, duração varia entre 
2-3 anos (Canada Master/Maîtrise 2-3 anos); 
3º ciclo, Doutoramento, duração 3-4 anos (Ca-
nada PhD/Doctorat 4-6 anos).
O doutoramento é a etapa final de um lon-

go processo de 10 a 12 anos de Universidade.  
Como regra geral empregue o título apenas em 
comunicações dirigidas às pessoas que tenham 
tal grau por terem concluido o curso universitá-
rio de doutoramento/PhD/Doctorat.


