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54 anos
a Voz de Portugal

Manuel de Sequeira rodrigueS

convido-vos à leitura do jornal.

Pretende-se que o jornal esteja ao 
serviço de todos, abordando temá-
ticas multidisciplinares, fomentando 
discussões que possam contribuir 
para a afirmação do interesse dos lei-
tores, mas também na comunidade. 
Tem um grande impacto junto dos 

empresários, artistas e associações. 
Aqui encontrará informação regular 
sobre Portugal e o mundo e as ativida-
des e eventos, realizados e a realizar 
na comunidade. Contamos consigo! 
Leve o jornal para os seus amigos. A 
história possível da comunidade, está 
nos arquivos do jornal A Voz de Por-
tugal e conta com o indispensável e 
desejável trabalho dos colaboradores: 
uma lealdade que permite que A Voz 
de Portugal seja viável. 
A Voz de Portugal, sai sempre as 

quartas-feiras desde o dia 25 de abril 
de 1961.
A direção do jornal A voz de portugal

Porto fora da ‘ChamPions’

10

Katy Perry Com
origens nos açores

o FC Porto foi afastado da 
liga dos Campeões em 

futebol, ao ser goleado por 
6-1 pelo Bayern Munique, em 
encontro da segunda mão dos 
quartos de final, disputado no 
allianz arena. 
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exCursão a new Bedford
A Associação da Terra Quebequente organiza uma excursão a New Bedford para ir a 
Festa Anual da Associação Cultural Saudades da Terra “Amigos da Ribeira Quente” no 
Clube dos Pescadores. A saida é no 23 de maio às 5am e regresso 24 de maio às 12h. O 
conjunto starlight estará presente, também a convidada de honra, Liliana silva e o mestre 
da cerimónia Jorge morais. para mais informações ou reservas: 514-237-3994.

almoço na assoCiação de lasalle
A Associação Portuguesa de Lasalle organiza um almoço especial no domingo 26 de abril 
de 2015 às 13h00. A ementa sera Lulas grelhadas à portuguesa. 
Para mais informações ou reservas: 514-365-5445

festiVidade do dia de Portugal
O Festival Portugal organiza, 10 de junho, 2015 às 19h Ceremónia oficial com filarmóni-
cas e ranchos Folclóricos. Haverá também às 20h a cantora micaela (vindo de portugal. 
No dia 12 de junho iniciando a noite às 19h30, o cómico Mike Rita, o famoso Shawn Des-
man e o seu conjunto, e para finalizar a noite, o DJ Souza, vindo dos Açores. No dia 13 de 
junho, as actividades vão se iniciar às 14h com atividades para as crianças, às 18h Suzi 
Silva, Marta Raposo, Paulo Filipe, Zé Perdigão, todos eles estarão acompanhado pelos 
seus respetivos músicos, e para finalizar a noite, Michele Madeira, finalista “Canadian 
Idol”. No dia 14 de junho, as festividade vão se iniciar às 12h com a sua parada anual, 
às 14h haverá vários espetáculos de danças  folklóricas, às 16h prestação do finalista 
do concurso Karaoké, às 18h espetáculo da lusofonia, e finalmente às 21h Rui Bandeira.

a PrimaVera de Café Com letras
Os amantes da cultura lusófona têm um encontro marcado com as letras no próximo dia 
2 de maio. Café com Letras vai proporcionar uma imersão na literatura dos países cuja 
língua principal é o Português. A proposta é simples: montrealenses de todas as nacio-
nalidades vão se encontrar num café para declamar e ouvir poemas, contos, trechos de 
romances e outros géneros literários de escritores originários de países lusófonos. Serão 
duas horas de leituras pelo simples prazer da leitura. Cada participação deve durar no 
máximo três minutos e os textos de fonte lusófona podem ser declamados em qualquer 
língua. A escolha da obra ficará ao critério dos participantes mas a organização solicita 
que as referências (autor, língua, titulo), assim como as presenças, sejam confirmadas 
com antecedência, contatando richard simas:  richardsimas@netaxis.ca
Nb: São benvindos os textos originais!  Porque não sobre a tema da primavera?
quando: sábado, dia 2 de maio, das 17 às 19 horas. Onde: Paolo’s Café - 4603, bou-
levard st. Laurent. O que levar: o texto preferido de um escritor lusófono. Visite-nos em 
http://www.facebook.com/cafelusofono.
Café com Letras tem o objetivo de promover a literatura lusófona e a mundalização da 
língua portuguesa.  O encontro é organizado por nisa remígio, Ogmar silva e richard 
simas e apoiado por Paolo’s Café.
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editorial

25 de aBril semPre Perto de sí !

Portugal onde deixamos o coração, um 
país extraordinário que fascina os portu-

gueses. aqui Portugal internacional - ouvem-
-se os seus cantos de alegria e aos poucos os 
espíritos se revelam, avançando e recuando 
com passos de dança muito lentos. aqui tam-
bém há gente dura com história, que todos os 
anos se lembra de festejar o 25 de abril dia 
da liberdade.

A começar pelas suas evocações:  a memó-
ria é qualquer coisa que me dá uma apetência 
enorme para trabalhar este tipo de temas, es-
tou sempre atento à repressão política, à Jus-
tiça ao serviço da Cidadania e a motivação é 
sempre grande. A realidade dura dos centros de 
tortura  da PIDE, das salas de interrogatório, 
das prisões durante a ditadura... No dia 25 de 
Abril a vida pôde recomeçar mesmo para quem 
atravessou o deserto do encarceramento e da 
clandestinidade política.  Agora 41 anos depois 
como é possível que pessoas que elegemos para 
altos cargos e que nos controlam as vidas este-
jam tão alheados destas questões magnas, que 
nem uma alusão fazem ao dia da Liberdade e fi-
carem indiferentes ao desassossego que se vive 
em Portugal?  Nem uma sugestão de trabalho 
apresentam aos seus eleitores desempregados. 
No entanto, continuam a desbaratar a verdadei-
ra fortuna do Estado em abono das fortunas de 
uns quantos, pouquíssimos, que desejam o ren-
dimento imediato e o lucro interesseiro, ines-
crupulosamente. 

As consequências estão garantidamente a re-
fletir-se em cadeia na esmagadora maioria do 
povo de Portugal que sofre. Como é que isto 
pode acontecer? Porque as alterações políticas 
em causa atuam sobre o destino de milhões 
de portugueses, afetando diretamente as suas 
vidas e sobrevivência, que agora  está ainda 
mais em perigo, pelo que tem sido feito e até 
sem o escrúpolo da responsabilidade do atual 
Governo,em manter um património comum: 
como a venda da EDP – Electricidade de Portu-
gal aos chineses.

Custa compreender como esta matéria e outras 
do conhecimento dos leitores é tão despresada 
pelo Governo e sobretudo porque torna os cida-

dãos e empresas mais frágeis. Daqui  à hipóte-
se de emigração ilegal ou tráfico humano é um 
passo para o  Portugal Internacional. A fragili-
dade das instituições democráticas, que tantas 
vezes parecem demitir-se das suas responsabi-
lidades para com os cidadãos portugueses em 
Portugal e no Mundo, está vergonhosamente 
exposta com o silêncio de uns e com a cumpli-
cidade de tantos. 

A emigração de muitos portugueses consuma-
-se, levando consigo muito do saber e da capa-
cidade indispensáveis à desejada recuperação 
de Portugal! 

O 25 de Abril não pode aceitar que se ignore a 
voz de um povo esmagado por impostos, pelo 

desemprego, pela angústia de quem tem cons-
ciência de que não há futuro para os seus filhos. 
O Governo tem um discurso calculista e ensaia-
do, quando fala nos direitos fundamentais que 
são o alicerce do Estado de Direito. 
O 25 de Abril foi libertação, passou por par-

ticipação e desenvolvimento, mas passou tam-
bém por retrocesso e desilusão, fruto da corrup-
ção e esbanjamento.

A Democracia tem o seu fundamento na con-
fiança que os representados têm, nos seus repre-
sentantes e na lealdade destes perante quem os 
elegeu. A Democracia será sempre viável pela 
reafirmação dos valores de Abril.
Viva Portugal!
Viva o 25 de abril!
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Pe. antónio araújo

esPírito santo | festa em relação

todas as festas, sobretudo as de cariz religio-
so, têm a grande vantagem de colocar mui-

tas pessoas em relação de proximidade e de ami-
zade. a do divino parece ser, nesse aspeto, uma 
das principais. Com efeito, nela se encontram os 
de perto e os de longe. todos acorrem, cada um 
com a sua fé e tradição para, unidos, louvarem 
o divino. Conhecidos e amigos de longa data aí 
se juntam para confraternizar, pôr a conversa 
em dia, saber e dar novidades, beber um copo e 
narrar coisas, mais íntimas, da vida. 

As pessoas sentem-se mais próximas. Pelo me-
nos nessas horas, as barreiras parecem desapare-
cer para dar lugar à convivência fraterna e ami-
ga. Parece que, nesses momentos, tudo entra em 
sintonia e tudo se torna, como por encanto, em 
harmonia de almas e corações. Todos revelam boa 
disposição e sorriem, mais facilmente, uns para 
os outros. A festa, para ser autêntica e verdadeira, 
precisa dessa relação que faz encontro na amiza-
de. E isso é notório quando, na nossa ou noutras 
comunidades, se celebra, com fé e amor, o Di-
vino. Este será um dos principais valores de tal 
acontecimento. Deve aproveitar-se e incentivar-se 

por todos os meios possíveis.

A festa ao Divino não é “deles”. É nossa. É de to-
dos e para todos. Ninguém deverá sentir-se alheio 
a ela. Estamos todos envolvidos, ainda que em 
grau diferente, na realização de tal acontecimento 
tão esperado, querido e apreciado por todos. As-
sim sendo, todos nela devem colaborar numa re-
lação de proximidade que conforta e numa atitude 
fraterna que torna a vida melhor e mais bela.

Nesse sentido são feitos convites, à comunida-
de em geral e a alguns organismos, em especial. 
O ideal seria que ninguém ficasse de fora, estra-
nho ou desinteressado. É desejável que todos os 
outros Impérios que têm lugar dentro da comu-
nidade portuguesa de Montreal se fizessem repre-
sentar com as suas coroas e bandeiras do Divino. 
E mesmo os de outras comunidades portuguesas 
vizinhas e amigas. Festa em relação, a todos deve 
congregar, na fé, na devoção e na amizade huma-
na e cristã.

Precisamente por ser uma festa em relação é que 
foram dirigidos apelos aos restaurantes portugue-
ses e às mercearias para, segundo as suas possi-
bilidades, colaborarem, duma forma especial, na 
mesma festa. Espero a melhor atenção de todos e 
a possível generosidade. Em parte, eles vivem da 
comunidade. Estar com ela e ajudá-la na realiza-
ção da festa ao Divino, deve ser uma questão de 
brio e tornar-se-á, certamente, fonte de satisfação 

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
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e de alegria. O donativo deverá ser feito com toda 
a liberdade e numa atitude de generosidade e de 
partilha. Assim, revelará, mais claramente, amiza-
de, colaboração e espírito de ajuda fraterna. Quem 
quiser e puder colaborar deverá enviar o seu do-
nativo para a secretaria da Missão, indicando o 
nome e o fim especial, se o houver, para que se 
destina a oferta. A seu tempo e se assim o deseja-
rem, ser-lhes-á enviado um recibo oficial para fins 
de impostos. Isto só poderá acontecer, segundo as 
leis diocesanas, se a oferta for feita em dinheiro 
vivo ou cheque. Tudo o que for para além disso 
é bem-vindo mas não poderá beneficiar de recibo 
oficial.

Como o tempo se vai aproximando e para tudo 
se organizar devidamente, ousaria pedir aos ge-
rentes dos restaurantes e mercearias contactadas o 
favor duma resposta, que espero positiva e gene-
rosa, para a secretaria da Missão Santa Cruz (514-
844-1011),logo que possível.

A festa, relacionando-se com todos e de todos 
esperando o melhor acolhimento, será mais bela 
e maior, se assim vier a acontecer. E sei que virá. 
Ninguém negará um sacrifício em honra e louvor 
ao Divino. Nem os que menos podem que são, 
habitualmente, os que mais contribuem.
Assim acontecendo, cada um, que vier a marcar 

presença na festa, poderá dizer com muita satisfa-
ção: ‘’também eu ajudei para que tudo isto fosse 
possível’’. E, por dentro, sabe muito bem poder 
assim dizer. Que a festa possa ser como um gran-
de abraço de amizade e estima de todos e cada 
um dos membros desta comunidade portuguesa 
de Montreal. Se assim for, e espero que sim, valeu 
a pena tanto esforço e tudo resultou para honra e 
louvor ao Divino. 

e isso é o que, no fundo, sinceramente se de-
seja. e, com o entusiasmo do povo, também eu 
digo: ‘’ViVa o eSPÍrito Santo’’.
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26º aniVersário saCerdotal

antero BranCo

o Padre josé Maria Cardoso é um peregri-
no da fé. essa caminhada, que percorre 

pessoalmente e em igreja, já perdura há vin-
te e seis anos. ele contagia os seus paroquia-
nos com a sua fé e, os faz caminhar com ele, 
nesse percurso ao “santuário” que procura, 
ajudando-os a não se perderem no caminho e 
suportando-os no sofrimento, no cansaço, na 
tentação e no desânimo. e ainda os motiva a 

manter o coração atento Àquele que o atrai e 
que é o motivo da sua caminhada.
O Sr. Padre Nicolas, seu colega Missionário do 

Verbo Divino, que dirigiu a homilia, perguntou 
à assistência quais eram as qualidades do Padre 

Cardoso. Depois de as ouvir, disse que faltava 
uma, “obediente”.  Nem só ele é Padre, mas tam-
bém Missionário. A obediência está diretamente 
relacionada com o amor. O seu amor a Deus, o 
faz obedecer aos Seus mandamentos. Após 26 

anos de sacerdócio, continua com a mesma obe-
diência, aos votos da sua ordenação.
Vários foram os sacerdotes que vieram conce-

lebrar com ele, nesta missa comemorativa. Nu-
merosos acólitos e a coral Santa Cruz, também, 

fizeram questão de estar presentes.
Após a cerimónia religiosa, fomos convidados 

a se deslocar ao Salão Nobre para a desgustação 
de um jantar partilhado e, juntos, celebrar o ani-
versário sacerdotal do líder espiritual da Missão 
Santa Cruz. 
Parabéns ao Padre josé Maria e obrigado 

por ter guiado, pelo bom caminho, esta comu-
nidade, nos últimos dezasseis anos.

noite de fado Com marta raPoso
e Jason Coroa no Chez le Portugais

Sábado passado, o 18 de abril de 2015, 
numa sala quase cheia, no restaurante 

Chez le Portugais, situado no 4134 Boul. St-
-laurent, os espetadores tiveram a oportu-
nidade de aproveitar a cultura portuguesa, 

que seja musical ou seja gastronómica. Mas 
o fado era a grande vedeta, com uma equipa 
nova.
Esta nova equipa de fadistas foi Marta Rapo-

so e o jovem tenor Jason Coroa, acompanhado 
pelo Joe Medeiros e Paulo Gomes. Jason Coroa 
foi convidado a participar neste evento, onde os 

espetadores eram de todas as cores e origens. A 
animação deste noite foi a cargo da Marta Ra-
poso, que fez uma animação convivial e festi-
vo, e, ao mesmo tempo a fadista teve a oportu-
nidade de fazer conhecer um novo repertório ao 
seu público. Uma das grandes surpresas desta 
noite foi quando a Marta Raposo, deu a sua voz 
e alma as poesias do poeta da comunidade por-
tuguesa e Montreal, o Sr. José D’Almonsor. 

Miguel Félix

A animação foi excelente, com uma boa cozi-
nha portuguesa, o que uma pessoa pode pedir 
a mais? Parabéns aos restaurante Chez le Por-
tugais, que nos deu, durante estes três últimos 
meses, um espaço para apresentar os fadistas da 
nossa comunidade, mas sobretudo a juventude.
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Sábado 11 de abril, no Clube Português de 
Montreal foi realizado um jantar de con-

fraternização do núcleo do quebeque dos an-
tigos combatentes. 
Este Núcleo que teve início no ano de 1998, no 

Clube Oriental Português de Montreal, com pro-
jeção de vídeos da guerra do Ultramar, e uma 
exposição de artefactos militares. Foi uma ideia 
dos Senhores Raul Mesquita e Telmo Barbosa 
daí foi como que lançado o nascimento para que 
se forma-se uma instituição que possibilitasse o 
encontro e confraternização de os antigos com-
batentes residentes no Quebeque e que tenham 

pessoas que sacrificaram anos das suas vidas ao 
serviço da Pátria, hoje caíram no esquecimento 
ou muito pouco relembrados.
neste dia podemos notar que o presidente 

deste organismo, antónio Santiago, várias 
pessoas receberam um lembrança deste con-
vívio. Sejamos solidários. inscreva-se como 

associado, com uma simples cota anual de 
vinte cinco dólares pode ter a certeza de aju-
dar alguém.  Para informação e ou inscrição 
pode contatar o clube Portugal de Montreal 
tel. 514-8441406

Confraternização do núCleo do
QueBeQue dos antigos ComBatentes

joão arruda

lutado nas Províncias Ultramarinas.
Sem dúvida tem sido um grande êxito de ano 

para ano tem vindo a aumentar o número de as-
sociados e que assim continue sempre! Foi há 
cerca de quatro anos que o Núcleo de Montreal 
foi reconhecido oficialmente pelo secretariado 
geral da liga dos combatentes.
Este núcleo não é só organizar almoços e janta-

res; tem outros objetivos que é auxiliar antigos 
combatentes e suas famílias em dificuldades.
Caro leitor aqui deixo o apelo, de que se foi mi-

litar, mesmo que não tenha combatido no Ultra-
mar, pode-se inscrever como associado e deste 
modo dar o seu auxilio a uma causa tão altruísta, 
que é o de melhorar o modo de vida de pessoas 
necessitadas e naturalmente que algumas dessas 

Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

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

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013
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a utl no toit rouge

a utl foi até ao Monte Saint-gregoire, mais 
precisamente à Cabana de açúcar “le 

toit rouge”, adoçar o bico. das cerca de 120 
pessoas que foram connosco, muitas poucas fi-
zerem cuidado com a dieta. eu fui um deles. 

Só para vos dar um exemplo sobre os alimen-
tos que lá se consomem, os que têm hidratos de 
carbono, se comermos um pouco de cada um, no 
mínimos ingerimos 75gr. Mas creio que a minha 
porção não ficou muito longe das duzentas gra-
mas. Das calorias, nem se fala. Em média uma 
refeição contém 2,493 calorias e deveríamos 
comsumir no máximo por dia, nas três refeições, 
2,096.  O que vale é que só lá vamos uma vez 
por ano. Pelo menos duas pessoas foram pela 

primeira vez a uma “Cabane à Sucre”. Uma foi a 
senhora Aldevinha Nunes, mãe da Elsa, profes-
sora de computadores da UTL, a outra foi a Sra. 

Clara, da Serra de Santo António, que ao abrir 
uma garrafa de água gasificada, esta explodiu, 
alagando-a toda. 

Juntou-se a nós, o Sr. Álvaro Azevedo, um dos 
colaboradores do jornal A Voz de Portugal. Fala, 
conta histórias e fábulas como ninguém. Rara-
mente se encontramos, por  residir na área do 
Lac-Brome. Vamos sempre ao Toit Rouge, por-

que a família do Sr. Fernand Boucher, proprieta-
rios do comercio, nos acolhe sempre com muito 
carinho. Ele é o DJ e um excelente dançarino, 
dança e ensina a nossa gente as várias danças 
em linha. Ficamos sempre impressionados com 
a qualidade de música portuguesa que tem no 
seu sistema de som. Como as noites continuam 
frescas e os dias com temperaturas agradáveis, 
o xarope das árvores de bordo continua a pingar 
nos recipientes nelas instaladas.
é sempre um dia muito bem passado, na boa 

camaradagem e no sossego do campo. Sem es-
quecer que esse liquido que os ameríndios nos 
ensinaram a preparar é uma verdadeira delí-
cia. o xarope de bordo é uma das maravilhas 
do mundo. é muito mais do que um adoçante.

antero BranCo

Cada Vez mais 
assustadora a intolerânCia
ANtóNIO pEDrO cOstA
São assustadores os números dos que morrem por profes-

sarem uma religião e é incrível como o ser humano teima 
em não querer aprender com a história. Estamos a viver 
uma barbárie, como se estivéssemos na idade média, com 
guerras absurdas em nome da religião. As autênticas cha-
cinas racistas que procuram dizimar outros povos, não ape-
nas pelo terrível Estado islâmico, constituiem o expoente 
máximo da  incultura, em contraste com níveis altíssimos 
padrões de desenvolvimento civilizacional. Assistimos com 
apreensão a uma atroz explosão de perseguições religio-
sas, sobretudo no Médio Oriente e não só, mas que parece 
que esta situação em nada incomoda a sociedade ociden-
tal, que assiste ao cenário sem mexer uma palha, pois é 
uma guerra dos outros, bem longe da nossa porta. Este sé-
culo  iniciou-se manchado com o sinal de muitissimos már-
tires. Cresce a cada dia o número de cristãos torturados, 
mortos ou expulsos de suas terras por causa de fé em Cris-
to. importa que a sociedade esteja bem ciente da dimen-
são do terror que se está a viver, sobretudo os cristãos que 
atualmente são perseguidos e martirizados, enquanto nós, 
no mundo ocidental vivemos na comodidade e passividade 
perante o que se passa. O Papa Francisco nesta Páscoa 
não se cansou de publicamente denunciar esta situação, re-
zando pelos povos que estão a ser massacrados. Um jovem 
palestiniano apanha com uma bala de borracha israelita e, 
de imediato, os órgãos de comunicação social do ocidente 
entram num frenesim de indignação. Mas no entanto, mi-
lhares e milhares de cristãos são assassinados ou expulsos 
das suas casas por muçulmanos e estas notícias são reme-
tidas para segundo plano e os ditos cujos da indignação não 
abrem a boca, ou melhor, abrem a boca para dizer que a 
maioria dos muçulmanos não é violenta ou então não pode-
mos cair na islamofobia. é a hipocrisia ocidental, laica e re-
lativista. imaginemos por um segundo o que aconteceria se 
um cristão lançasse uma bomba numa qualquer mesquita, 
aí sim, o mundo inteiro se mobilizaria para se indignar com a 
situação. Em que mundo vivemos nesta velha Europa? En-
tre os dados divulgados, encontramos o alarmante número 
de cristãos assassinados pelo mundo. 45 milhões foram 
mortos só no século XX, cusadas pelas revoluções e regi-
mes totalitários. Atualmente, cerca de 160 mil cristãos foram 
martirizados só no início deste milênio, o que corresponde 
a 1 cristão assassinado a cada 5 minutos. Fomos consultar 
a lista de religiões perseguidas e chegamos à triste conclu-
são que é demasiado exaustiva e a intolerância religiosa é 
o motivo para muitas guerras existentes no mundo, o que 
provoca a fuga de multidões que fogem ao flagelo dos com-
bates, mas nem por isso deixam de estar em segurança, 
nem tão pouco com condições de sobrevivência em acam-
pamentos improvisados onde se concentram, implorando 
por paz. São milhares os cristãos martirizados, em pleno 
século XXI, em países como Coreia do Norte, Irã, Sudão, 
Paquistão, Afeganistão, entre outros. Um caso típico desta 
perseguição acontece no Iraque, onde, antes da invasão 
dos Estado unidos da América e a queda do regime de sa-
dan Hussein, o número de cristãos era de 3 milhões, en-
quanto hoje, somam-se, no máximo 400 mil, ou seja, mais 
de 90% desses crentes em Jesus Cristo estão a deixar sua 
terra por causa da perseguição de grupos radicais islâmicos 
que destroem igrejas e matam os que professam a fé cristã. 
do total de 7 bilhões de habitantes do planeta, quase um 
terço é cristão: 2,18 bilhões de pessoas, que, mais do que 
qualquer outra comunidade religiosa, constituem um grupo 
sistematicamente perseguido. grande parte da áfrica sub-
saariana, toda a costa mediterrânea do continente africano, 
o médio Oriente, o golfo Pérsico e todo o continente asiá-
tico, incluindo as costas russa e chinesa do Pacífico, são 
cenários em que o cristianismo sofre a intolerância religiosa. 
A International Society for Human Rights, uma organização 
não governamental, estima que 80% da discriminação reli-
giosa que acontece atualmente no mundo é voltada contra 
os cristãos, como sendo o grupo mais fustigado pelos ódios 
religiosos. As estatísticas religiosas mostram que mais de 
cem mil cristãos foram assassinados por ano entre 200 e 
2011 e que 75% da população mundial estará vivendo hoje 
em países com sérias restrições ao exercício da liberdade 
religiosa. Cem milhões de cristãos, cerca de 5% desse total, 
sofrem perseguição em mais de sessenta países.  De facto 
é difícil para um cristão viver a sua fé nestes países, pelo 
que importa que a Europa acorde para esta realidade.
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fado de CoimBra

depois do meu primeiro ar-
tigo sobre o evento Fado de 

Coimbra, muitos da minha ge-
ração e mais jovem pediram-me 
para esclarecer no jornal, o que é 
o Fado de Coimbra, ter mais in-
formações sobre esta nova enti-
dade e quem está a organizar este  
evento.

A Canção de Coimbra é um géne-
ro musical enraizado num folclore 
urbano (o da cidade de Coimbra), 
de duplo filão (o popular e o aca-
démico), que entronca na Música 
Tradicional da cidade (daí as suas 
influências regionais e locais) e que 
tem na Serenata a sua expressão ar-
tística mais genuína. São de consi-
derar quatro momentos fundamen-
tais na evolução académica desta 
Canção no século XX:

1º MoMento (anoS 20): Com 
Edmundo de Bettencourt (1899-
1973), cantor e poeta da presença, 
surge a Escola Modernista na Can-
ção de Coimbra.

2º MoMento (anoS 60): José 
Afonso (1929-1987), libertando-se 
da guitarra como acompanhamento, 
recupera a viola para essa função, 
acabando por influenciar um Canto 
de Intervenção, com Adriano Cor-
reia de Oliveira (1942-1982) e An-
tónio Bernardino (1941-1996).

3º MoMento (anoS 60): 
Abre-se o Ciclo Nuno Guimarães 
(1942-1973), guitarrista e poeta, 
de 1963-66, renovando-se a linha 
mais tradicional deste Cantar Aca-
démico, que se irá reflectir no canto 
de José Manuel dos Santos (1943-
1989), Mário Soares da Veiga e An-
tónio Bernardino.

4º momento (anos 60/70): Luís 
Goes (n. 1933), sendo aquele que 

SylVio MartinS

melhor assimilou e assumiu a im-
portância de Edmundo de Betten-

court na redefinição da Canção de 
Coimbra, origina, a partir de 1967, 
um Novo Canto, surgindo, assim, 
com a Escola Goesiana, o Neo-Mo-
dernismo na Canção de Coimbra 
que vai influenciar os anos 80 e 90 
(gerações do pós-modernismo).
Após o ressurgimento da Canção 

de Coimbra (1978/80), as referên-
cias deixam de ser individuais para 
surgir o grupo como identidade co-
lectiva do desempenho de todos. 
Contam-se por dezena e meia os 
grupos de estudantes que desde en-
tão surgiram.
a MiSSão da luSoBeC
A Fundação LUSOBEC é uma or-

ganização que tem uma visão para 
manter a importância da história, 
cultura, educação e desenvolvi-
mento social dos indivíduos da co-
munidade Luso-Quebequense para 
uma melhor projeção coletiva da 
comunidade, e, para poder integrar 
e contribuir o desenvolvimento e 
enriquecimento do Quebeque e da 
sociedade canadense.

o oBjetiVo da luSoBeC
A Fundação LUSOBEC é uma 

associação cultural, educacional 
e social para todas as pessoas que 
gostem da cultura, do passado até 
ao futuro. A meta da Fundação é de 
estimular as iniciativa individuais e 
coletivas entre o Quebequenses e os 
luso-descendentes.
Esta fundação quer desempe-

nhar um papel de liderança no fi-
nanciamento de projetos sem fins 
lucrativos em cultura, educação, 
assistência social e progresso da co-
munidade Luso-Quebequense.
e implementação e divulga-

ção de novas idéias promissoras. 
aqueles que trazem soluções cria-
tivas e realistas para os proble-
mas enfrentadas na Comunidade.

Continuação na próxima edição.
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Katy Perry Com origens nos açores
Katheryn elizabeth Hudson nasceu em 25 

de outubro de 1984 em Santa Bárbara, 
Califórnia, estados unidos, oriunda de uma 
família de classe baixa. 

Ela é filha de dois pastores evangélicos, Keith 
e Mary Hudson, e tem dois irmãos, uma mais 
velha chamada Angela Hudson e um mais jovem 
chamado David Hudson. Katheryn possui ascen-
dência portuguesa por parte da sua mãe, que é 
irmã do cineasta Frank Perry e da roteirista Elea-
nor Perry, ambos falecidos. 
Três de seus trisavós eram originários dos Aço-

res, mais especificamente de Horta. Perry tam-
bém tem ascendência alemã, irlandesa e inglesa.
Quando era criança, ela ouvia apenas músi-

ca gospel e era proibida de ouvir outros estilos 
musicais, chamados por seus pais de “músicas 
seculares”.  
Ela participava de escolas dominicais e acam-

pamentos religiosos, chegando a fazer aulas 
de dança em um salão em Santa Bárbara, onde 
aprendeu a dançar swing, Lindy Hop e jitterbug.
 Segundo a cantora, ela competia musicalmente 

com sua irmã mais velha porque queria “copiar 
sua irmã e tudo o que ela fazia” e devido a isso, 
praticava seu canto com fitas cassetes, que eram 
frequentemente roubadas por Katheryn para 
treinar. Após treinar, ela cantou para seus pais e 
eles sugeriram para que ela aperfeiçoasse suas 

habilidades com aulas de canto; durante um cer-
to período, Katheryn cantava publicamente em 
restaurantes e reuniões familiares. 
Ela foi baptizada e, aos nove anos de idade, co-

meçou a cantar no coro musical de sua igreja até 
os dezassete anos. 
quando adolescente, ela estudou no Colégio 

dos Pueblos e depois de completar o ensino 
médio e receber seu diploma, ela decidiu pros-
seguir sua carreira musical, estudando canto 
até os dezasseis anos de idade e até mesmo 
chegando a cursar ópera na Faculdade de 
Música do oeste em Santa Bárbara, mas por 
pouco tempo.

AstrólOgO – grANDE méDIum vIDENtE
prOfEssOr AIDArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no ne-
gativo, 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 hones-
tidade e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
fAlO pOrtuguês
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Baile da Pinha no oriental

telMo BarBoSa

este baile, também conhecido pelo baile 
da Pinhata, vem da duma época antiga e 

realizava-se num espirito ciristão e litúrgico, 
num domingo, aproximadamente ao meio da 
quaresma. 
A igreja convidava os fieis a porem de parte 

momentaneamente a penitência exigida neste 
período e a celebrarem a alegria,da aproximada 
ressureição de Jesus na Páscoa.
O Oriental escolheu realizar esta festa da Pinha 

depois da Páscoa, pois como na semana santa 
não se podia comer carne e como as cozinheiras 
do Oriental optaram por um jantar bem tradicio-
nal, ou seja o cozido á portuguesa.
A propósito deste prato tradicional, será justo 

mencionar que estava muito bem confecionado 
e a sopa dele derivada (sopa do cozido) dava 
para repetir, pois era uma delicia. O jantar ter-

minou com  uma sobremesa de morangos com 
chantilly. Com uma sala ocupada a meio da sua 
total capacidade, o que nas circunstâncias atuais 

foi bastante aceitável, tiveram os convidados a 
presença do conjunto “contacto” que fez uma 
extraordinária atuação com um bom reportório 
de músicas para que os participantes desta noi-
te perdessem bastantes calorias. Com a pinha no 

meio da sala, chegou a altura de eleger o novo 
Rei e Rainha da noite, entre os quarenta pares 
participantes, foram coroados, Fernando Vicente 
e Carminda Garcia.
No decorrer da noite a Vice-Presidente do Clu-

be agradeceu a todas as casas comerciais e tam-
bém a todos os participantes nesta grande noite 
de alegria, não esquecendo as cozinheiras Maria-
na Lourenço, Angelina Galhoz e Nazaré Barros, 
toda a direção e ajudantes. Força Oriental 

2º domingo do esPírito santo

o reverendo padre Helder Mendes, vigário 
geral da diocese de angra do Heroísmo, 

define o culto popular do Espírito Santo como 
uma manifestação da religiosidade ou catoli-
cismo popular, com a particularidade excecio-
nal de se dirigir à terceira pessoa da Santíssi-
ma trindade, quando habitualmente esta se 
dirige a Cristo, a Maria ou aos Santos. 
O Espírito Santo é como o amor, dificilmente 

representável, sem imagem. Caracteriza-se pela 
sua simplicidade, sensibilidade à partilha e às 
necessidades alheias, pela vida comunitária, pela 
gratuidade, dádiva e gratidão, para com Deus, os 
irmãos e os não – irmãos. 
É uma forma de religião corporal, sentimental, 

ativa, participativa, de autogestão, rica de gestos, 
com apreço pela terra, as raízes, a pertença. 
Privilegia o dom e a alegria, sobre as penitên-

cias e os sacríficos, típicos de outros modos da 
religiosidade popular. E, foi nessa perspectiva 
que as famílias de  José Rebelo, Tiago Melo, 
Elizabeth Carreiro, Marco Paulo Fonseca, Graça 
Machado & Denis Desardins e os Amigos Uni-
dos, liderados por Jerry Arruda viveram, junto 
com seus familiares e amigos, a passada Domin-
ga do Espírito Santo. 

Domingo passado deslocaram-se a Santa Cruz, 
levando os seus estandartes para serem coroa-
dos. A maior parte das vezes dão a prioridade às 
crianças, às pessoas doentes ou a quem nunca 
coroou. 
O Reverendo Padre António Araújo, presidiu à 

Santa missa e à cerimónia das coroações. 
O Grupo Coral de Santo Cristo, liderado por Fi-

lomena Amorim, teve a responsabilidade da ani-
mação musical, interpretando o hino ao Divino 
com toda a sua beleza. Mais uma vez a coorde-
nação da cerimónia esteve a cargo do casal Na-
tália e Moisés Machado, que o fazem com muita 
solenidade.
domingo que vem tem lugar as coroações de 

antero BranCo

Sandra da Silva, Sara Batista, Michael arru-
da, Manuel isidoro e josé timote.
Viva o espírito Santo!
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estou arrependido de não ter escutado a minha mãe por todas as 

vezes que me disse que a minha doença não era natural, mas era 

bruxaria. Ela visitou o José com uma fotografia e a cura começou 

logo e quando fui em pessoa,a cura foi total,graças a deuS e a josé. 

lourdes aguiar

o meu negócio ia muito bem, até eu dar trabalho a um familiar que 

só queria fazer o que queria, e como eu não gostei, decidi despedi-lo 

e ele para se vingar, utilisou bruxaria e quase me levou à bancaro-

ta, joSé MoStro-Me a Cara do Meu iniMigo e liBer-

tou-Me da Bruxaria. ismael 

o senhor dos céus escutou a minhas súplicas e josé apareceu para 

resgatar a minha relação. amo-a com todo o meu coração, e não 

queria perdê-la a minha solução veio da oficina de JOSÉ MARIO. 

testemunhos
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Prezados leitores
Os Estados Unidos é o terceiro país que mais 

recebe turistas no mundo e a cidade de Nova 
Iorque, chamada também de Big Apple, é a 
mais visitada. Possui cinco distritos: Bronx, 
Brooklin, Manhattan, Queens e Staten Island. 
O meio de locomoção mais prático é o metrô, 
depois o ônibus e o trem, sem contar, é claro, 
o taxi. Como toda grande cidade, Nova Iorque 
tem trechos que precisam ser conhecidos a pé, 
principalmente a parte central onde estão o 
Central Parque, a 5ª Avenida, Rokcfeller Cen-
ter, Broadway, para citar alguns. Caminhando é 
que conhecemos as peculiaridades dos lugares.
São muitas as atrações de Nova Iorque. Do 

topo do edifício Empire State tem-se uma visão 
geral de Manhattam. De um lado o rio Hudson, 
do outro o East River, a noroeste está a Times 
Square, a sudoeste avista-se ao longe a Estátua 
da Liberdade, a leste o edifício Chrysler e as 
principais pontes: Brooklin, Manhattan e Wi-
lliamsburgh.
Ao norte de Nova Iorque fica o Harlem, grande 

centro cultural e comercial dos afro-americanos. 
Na parte central se localiza o Rockfeller Center, 

de onde se descortina, do edifício principal, uma 
vista esplendorosa do Central Parque. Também 
estão na parte central da cidade a Times Square, 
a praça mais badalada da cidade, a Broadway dos 
shows de teatro, Igreja Saint Patrick e a parte da 
5ª Avenida onde se localizam as grandes lojas de 
grife. Um pouco mais abaixo próximo ao Empire 
State, na Lower Manhattan (baixa Nova Iorque) 
estão a Wall Street, que é o centro financeiro de 
Nova Iorque e o Soho, bairro onde o comércio 
também é muito grande e os preços são meno-
res que na região central. Nesta parte da cidade 
está a Litle Italy, China Town, o píer 17 onde 
há diversos restaurantes além de um shopping e 
uma visão belíssima da ponte ícone dos Estados 
Unidos, a Brooklin.
Mais próximo ao sul da Ilha, existiu o World 

Trade Center, um dos cartões postais da cidade à 
época, formado por um conjunto de sete prédios 
conhecido apenas pelas torres gêmeas que foram 
destruídas no atentado terrorista de 11 de setem-
bro de 2001. Quando de sua construção, o con-
junto destas duas torres foi considerado o maior 
do mundo. Hoje, em seu lugar, estão o Museu e 
Memorial Nacional de 11 de Setembro, construí-
do para homenagear as 3000 pessoas que perde-
ram suas vidas neste episódio, e mais cinco pré-
dios em construção para substituir o complexo 
de arranha-céus anterior. Com 1776 pés de altura 
(medida estrategicamente pensada para simbo-
lizar o ano de fundação dos Estados Unidos) o 
novo One World Trade Center, se tornou o mais 
alto edifício dos Estados Unidos e das Américas, 
desbancando o Sears Tower de Chicago.
No extremo sul da Big Apple se localiza o porto 

onde os barcos levam os visitantes para as ilhas 
da Estátua da Liberdade, Staten Island e para 
passeios pelo rio Hudson. Neste trajeto ficamos 
contemplando a cidade dos sonhos de muitos tu-
ristas do mundo inteiro.
Boa viagem!

Viagem a noVa iorQue, usa
joão aPareCido da luz
autor do livro diário de viagem

mário soares, o 
“desmanCha-Presidentes”
eurodeputado Paulo rangel faz uma análi-

se da intervenção de Mário Soares nas elei-
ções presidenciais dos últimos anos.
  sufrágio presidencial é só no início do próximo 

ano, mas a verdade é que já está ao rubro com 
mais de uma dezena de possíveis candidatos.No 
seu texto de opinião no Público, Paulo Rangel 
faz uma análise daquela que tem sido a inter-
venção de Mário Soares na escolha do candidato 
presidencial do PS, isto a propósito de Sampaio 
da Nóvoa que o histórico político apoia e que já 
afirmou que o partido também devia apoiar.Para 
o eurodeputado, esta “recente polémica obedece 
a um padrão comum do PS” e, para justificar a 
sua opinião, traça um perfil cronológico das últi-
mas eleições presidenciais.Começando por 2006, 
o social-democrata escreve que quando o “PS se 
preparava para aceitar a candidatura de Manuel 
Alegre apareceu Mário Soares que, talvez por 
considerar que tinha um ‘droit de regard’ a respei-
to da eleição presidencial, se impos a si próprio 
como candidato”.“Esta ideia de que lhe cabe a ele 
uma prerrogativa de escolha do candidato de es-
querda (…) tinha aliás sido ensaiada nas europeias 
de 2004, em que a campanha do malogrado Sousa 

Franco era vista por Soares como um tirocínio”, 
afirma.E mais. Paulo Rangel refere ainda que o 
“atrito pessoal entre Soares e Alegre levou a que 
Soares, pura e simplesmente, sem qualquer rebu-
ço ou debate, estragasse a estratégia presidencial 
do PS”.Em 2011, escreve o eurodeputado, Soares 
“não resistiu a interferir de novo e foi assim que 
insuflou a candidatura de Fernando Nobre que, 
mais uma vez, prejudicou e muito a posição do 
PS”.O social-democrata acredita que “este padrão 
de conflitualidade interna, a propósito da questão 
presidencial é mais profundo e estrutural”.“Foi 
assim em 1980, em que o PS apoiou Eanes, apoio 
que Soares recusou expressamente e com estron-
do. Foi assim em 1986 em que o PS se dividiu 
visceralmente entre Zenha e Soares. E foi ainda 
assim em 1996, em que Sampaio se lançou so-
zinho contra a vontade presumível de Guterres”, 
acrescentou.Por tudo isto, Paulo Rangel descreve 
Mário Soares como um “desmancha-presidentes”, 
acusando-o de “não hesitar em encorajar, divulgar 
e sustentar [a candidatura de Sampaio da Nóvoa], 
sem ter em conta os objetivos estratégicos do par-
tido e sem medir os prejuízos que, até em termos 
de timing, lhe pode infligir”.

“ao fim de oito meses,
não há um úniCo 
arguido no Caso Bes”
Ainda que o relatório esteja bem feito e não seja 

partidário, é de lamentar, no entender de Mar-
ques Mendes, que não haja ainda um único ar-
guido no caso BES.
  Na semana em que foi apresentado no Parla-

mento o relatório preliminar da comissão parla-
mentar de inquérito à gestão do BES, há algo que 
é de lamentar, segundo Luís Marques Mendes. 
“É absolutamente inexplicável que, ao fim de 
oito meses, não haja um único arguido no caso 
BES”, lamentou o antigo líder do PSD, certo de 
que “o Ministério Público não tem agido bem e 
que deve uma explicação aos portugueses”. Até 
porque, “se entretanto não se atua, um dia destes 
não há património”.Em relação ao relatório, Mar-

ques Mendes congratula-se com o facto de “estar 
bem feito e de não ser partidário”, como acontece 
habitualmente.Contudo, na sua perspetiva, “não 
tem novidade e deixa um pouco a desejar, por ser 
excessivamente longo – é só mesmo para enten-
dido ler –, e muito politicamente correto e pouco 
conclusivo – para desagradar o mesmo possí-
vel”.Uma das principais críticas prende-se com 
a extensão das recomendações. “São 66. Quando 
tudo é prioritário acaba por não haver prioridade 
nenhuma. Eu sou mais pão-pão, queijo-queijo, 
gostava de escolher 10 ou 12”, admitiu.Mas há, 
entre todas as recomendações, uma que Marques 
Mendes destaca e que diz respeito aos lesados 
pela compra de papel comercial do GES nos bal-
cões do BES. No relatório preliminar sugere-se 
que sejam ressarcidos aqueles que foram lesados 
propositadamente.

milhares de Pessoas
Contra aCordo eua-ue
o apelo à manifestação contra o Acordo Tran-

satlântico de Comércio Livre (TTIP na sigla 
em inglês) foi feito por um grupo internacional 
de associações, organizações sem fins lucrativos, 
sindicatos, partidos políticos em 45 países. Na 
Alemanha, acabou por juntar dezenas de milhares 
de pessoas num conjunto de 230 ações espalha-
das por 170 cidades e vilas alemãs, segundo um 
porta-voz da organização citado pela agência no-
ticiosa AFP.Em Munique (sul) marcharam 23.000 
pessoas, em Leipzig (este) 2.000, em Estugarda 
(sudoeste) 1.000 e em Frankfurt foram cerca de 
700 pessoas que se manifestaram contra o TTIP. 
Apenas em Berlim, decorreram 15 ações contra o 
acordo transatlântico, como uma corrente humana 
que uniu milhares de pessoas entre as embaixadas 
do Canadá e dos EUA.Os manifestantes temem 
que o Acordo Transatlântico de Comércio Livre, 
que tem como objetivo eliminar barreiras alfande-
gárias e regulamentares entre os EUA e a Europa, 
leve à desregulamentação dos mercados e a uma 
fragmentação do comércio mundial.A próxima 
ronda de negociações entre os dois países começa 
na segunda-feira em Nova Iorque e as negocia-
ções têm conclusão prevista até ao final deste ano.
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PreParado Por tony Saragoça
segunda guerra mundial (1939 - 1945)

eles foram capazes de ganhar o 
apoio de dois membros da de-

legação da Califórnia dos estados 
unidos Câmara dos deputados, 
tony Coelho e Henry Waxman, 
que apresentou uma resolução no 
Congresso para reconhecer suas 
ações humanitárias, no mesmo 
ano, Sousa Mendes foi homena-
geado pelo Centro Simon Wie-
senthal, em los angeles, onde 
joão Paulo e seu irmão Sebastião 
deram apaixonados discursos e 
Waxman falou bem.
Em 1987, a República Portuguê-

sa começou a reabilitar a memória 
Sousa Mendes”e concedeu-lhe uma 
Ordem póstumo de Medalha da Li-
berdade, uma das mais altas honra-
rias desse país, embora as honras 
diplomáticas do cônsul ainda não 
terem sido restauradas. Em outubro 
do mesmo ano, foi criado em Bor-
deaux, França o Comité francês em 
homemagem nacional a Aristides 
de Sousa Mendes, presidida pelos 
próximos 25 anos por Manuel Dias 
Vaz. 
Em 1995, o Presidente Português 

Mário Soares declarou Sousa Men-
des para ser “o maior herói do sé-
culo XX em Portugal”. Em 18 de 
março de 1988, o Parlamento Por-
tuguês demitiu oficialmente todas 
as acusações, restaurando Sousa 
Mendes para o corpo diplomático, 
por unanimidade e honrando-o com 
uma ovação de pé. 
Ele foi promovido ao posto de Mi-

nistro Plenipotenciário de 2ª classe 
e condecorado com a Cruz de Mé-
rito. Em dezembro daquele ano, o 
embaixador dos EUA para Portu-
gal, Edward Rowell, apresentou 
cópias da resolução do Congresso 
em relação ao ano anterior, para Pe-
dro Nuno de Sousa Mendes,um dos 
filhos que tinham ajudado o pai na 
linha de montagem, em Bordeaux, e 
o Presidente Mário Soares no Palá-
cio de Belém. 
Em 1994, o ex-presidente Mario 

Soares dedicou um busto de Sousa 
Mendes a Bordéus,juntamente com 
uma placa comemorativa ao 14 quai 
Louis XVIII, o endereço do consu-
lado em Bordeaux,onde foram alo-
jados  os refugiados.

Praça de aristides
de Sousa Mendes em Vienna
Em 1995, Portugal realizou uma 

semana de Homenagem Nacional a 

joel neto

Sousa Mendes, culminando com um 
evento num teatro de Lisboa,lotado 
com 2000 assentos. Na ocasião, um 
selo comemorativo foi lançado em 
Portugal. 
Em 1997, uma homenagem inter-

nacional a Sousa Mendes foi orga-
nizada pela União Europeia, em Es-
trasburgo, França. A Casa do Passal, 
a mansão que Sousa Mendes teve 
de abandonar e vender nos seus úl-
timos anos, foi deixada por décadas  
e já em decomposição, mais pare-
cia “o fantasma de um prédio”, era 
para ser demolida e substituída por 
um hotel. No entanto, com  fundos 
concedidos pelo Estado Português 
aos herdeiros de Sousa Mendes, 
fizeram-se as devidas reparações e 
em 2000, a família decidiu criar a 
Fundação Aristides de Sousa Men-
des. Com a ajuda das autoridades 
do governo, a fundação adquiriu a 
casa da família, a fim de desenvol-
ver um museu em sua honra.
Em abril de 2004, para marcar o 

50º aniversário da morte de Sousa 
Mendes”, a Fundação Raoul Wal-
lenberg Internacional e do Comitê 
Roncallio Angelo organizou mais 
de 80 comemorações em todo o 
mundo.
Atividades religiosas, culturais e 

educativas tiveram lugar em 30 paí-
ses nos cinco continentes, organiza-
das por João Crisóstomo. A 11 de 
maio de 2005, uma comemoração 
em memória de Aristides de Sou-
sa Mendes foi realizada na sede da 
UNESCO em Paris.
A 14 de janeiro de 2007, Sousa 

Mendes foi candidatado para o mais 
alto posto de reconhecimento, grau 
que homenagia os “Os Grandes 
Portugueses” (o maior Português). 
Em 25 de março de 2007, quando 

as classificações finais foram anun-
ciadas, foi revelado que Sousa Men-
des ficou em terceiro lugar, atrás do 
líder comunista Álvaro Cunhal (vi-
ce-campeão) e o ditador António de 
Oliveira Salazar (vencedor). 
Em fevereiro de 2008, o presiden-

te do Parlamento Português Jaime 
Gama levou uma sessão que lançou 
um museu virtual, na Internet e que 
oferece acesso a fotografias e outros 
documentos que registram a vida 
Sousa Mendes”. 
A 24 de setembro de 2010, foi 

criada a Fundação Sousa Mendes 
nos Estados Unidos com o objetivo 
de juntar dinheiro para a conversão 
da casa Sousa Mendes num museu 
e local de reconhecimento,afim de 
espalhar a sua história na América 
do Norte. A 3 de março de 2011, a 
Casa do Passal foi designada mo-
numento nacional de Portugal.Em 
maio de 2012, foi lançada uma 
campanha para nomear uma ponte 
em Bordeaux a Sousa Mendes.

regreSSo a CaSa | uM diário açoriano

aQuilo foi uma inQuietação

Ponta delgada, 21-01-2015
“É a minha esposa”, diz o Chico, 

e eu sei logo que vamos ter de fazer 
uma pausa. Falávamos das podas 
das árvores, de cujo vigoroso cres-
cimento ele tem tanto orgulho, e eu 
contava-lhe da superstição lisboeta 
segundo a qual, no momento em que 
uma araucária ultrapassa a altura do 
telhado, o dono deve acertar as suas 
contas com o Criador. “Eh, pá, dá-
-se já um desbaste por cima!”, brinca 
ele. Não é totalmente a brincar: gosta 
mesmo de nós. Já escrevi sobre isso. 
Mas, quando toca o telefone e é a mu-
lher, faz um gesto solene: “É a minha 
esposa”. A conversa terá de esperar. 
É assim com o homem que me cui-
da do jardim e é assim com uma sé-
rie de outros aqui na terra, inclusive 
os mais durões. Mais do que mulhe-
res, as suas mulheres são esposas. E 
não porque a existência delas deva 
definir-se, em primeiro lugar, em fun-
ção do casamento com eles. Apenas 
porque essa lhes parece uma pala-
vra mais cerimoniosa. Uma mulher 
é uma qualquer. As mulheres deles 
não são mulheres quaisquer: são es-

posas. Nem sequer pronunciam bem 
a palavra: sussurram-na. Nela se con-
centra respeito, admiração e carinho. 
E não é sem um sobressalto que, se 
me distraio, me ouvem perguntar pe-
las mulheres – se estão bem de saúde, 
se a filharada lhes tem dado trabalho. 
À minha nunca chamam eles mulher. 
A Catarina é no mínimo a minha es-
posa, às vezes até a minha senhora. 
Mas a Catarina, claro, não é como a 
próxima mulher de 38 anos. A Catari-
na é de Lisboa. Todos as manhãs vai 
tomar café à mesma venda que eles. 
Dá-lhes os bons-dias e fala sobre o 
estado do tempo. É uma senhora. 
Poupa-se imenso em ruído, numa ter-
ra assim. E em raiva. Quanto à arau-
cária, veremos: está precisamente 
agora a ultrapassar o telhado.

Ponta delgada 22-01-2015
Na quarta quinta-feira antes do Car-

naval, juntamo-nos só os homens. A 
contagem invertida não tem nada de 
satanista: no nosso caso, não vamos 
ao strip nem às valhacas. No ano pas-
sado fomos ao Chico. Há dois anos 
ao Ti Choa. Às nove estávamos de tal 
maneira a abarrotar de morcelas, mo-
lho de fígado e aguardente de amora 
que tivemos dificuldade em chegar a 
Angra, através do nevoeiro.
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auguSto MaCHado
Pai mata filho BeBé

a notícia é macabra. é horrível ler a notícia 
que um pai mata o seu próprio filho com 

apenas seis meses de idade!... 
A notícia é de 9 de abril, João barata, 33 anos de 

idade, de Linda-à-Velha, com uma facada no peito 
da criança foi fatal. Antes, avisou a mãe da crian-
ça, sua companheira, do que ia fazer e minutos 
depois ligou-lhe a informar do que já tinha feito. 
Mãe da criança, de imediato, telefonou à polícia, 
mas quando os agentes da polícia chegaram ao lo-
cal já pouco ou nada havia a fazer, a criança não 
sobreviveu às facadas no peito. Ninguém, entre a 
vizinhança, consegue encontrar uma explicação 
para este trágico acontecimento. A loucura deste 
pai, contam as testemunhas é que o homem, de-
pois de ter cometido o crime deixou a faca espeta-
da na criança e, calmamente, dirigiu-se ao café em 
frente e bebeu um vinho do Porto. O empregado 
que o serviu, ouviu durante alguns minutos o seu 
discurso agitado e desconexo. Barata saiu daquele 
café, entrou noutro e, aí, bebeu mais vinho do Por-
to e assim arranjou coragem para telefonar à mãe 
do bebé, Maria Lúcia Ferreira, dizendo-lhe que 
tinha acabado de matar Henrique, filho de ambos. 
Nervoso, no café onde bebia os cálices de vinho 
do Porto, João Barata entrou em desespero – deu 
pontapés na máquina de tabaco, nas caixas de 
guardanapos e nas portas, deixando aí a marca do 
seu crime: a mão ensanguentada. Confessou aos 
outros clientes ter matado o seu filho e ameaçou: 
“Se algum de voz me acusa à Polícia, volto aqui e 
mato-vos a todos”. Com mais de mil euros em di-
nheiro vivo na mão, o seu objetivo inicial era fugir. 
No entanto, terá desistido da ideia quando avistou 
vários carros da Polícia que terá sido avisada pela 
mãe da criança. Sem oferecer resistência, obede-
ceu aos agentes, que estavam de arma em punho, 

para que se deitasse no chão. Foi detido. Os vizi-
nhos atribuem os motivos do assassinato do bebé, 
“a condição de desemprego que lhe estava a dar 
cabo da cabeça, assim como a depressão, aliada 
ao o alcoolismo que o terão conduzido ao ato he-
diondo”. Outros dirão: “um pai que mata o seu 
próprio filho é porque perdeu a cabeça”. Vejamos 
o que o homicida, João Barata, escreveu na sua 
página do Facebook antes de matar o filho: “Luta 
pelo  teu coração a todo o custo; move céus mares 
montanhas e usa a cabeça... pois só assim o al-
cançarás...” Nos últimos anos o homicídio no país 
tem sido uma constante.  Maio de 2005, no bairro 
do Aleixo, Porto, Vanessa, menina de cinco anos, 
morta em casa pelo pai e avó. Setembro de 2007, 
Santiago Viseu, mãe mata filho de 8 anos e meni-
na de 11 anos e em seguida suicida-se. Maio 2009, 
Matosinhos, pai estrangulou com um sinto filha 
de sete anos, foi condenado a 16 anos de prisão – 
suicidou-se na cadeia. Outubro de 2009, uma mãe 
atirou-se ao rio Douro, em V.N. de Gaia, com o 
filho de seis anos. Agosto de 2012, uma dentista 
em Castro Marim, matou os dois filhos de 11 e 
13 anos. Espalhou gasolina pela casa e pegou-lhe 
fogo. As chamas provocaram uma explosão que 
matou a mãe e as crianças. Dezembro 2012, em 
Alenquer, Kelly Oliveira, esta mãe é condenada a 
24 anos de prisão por matar os dois filhos de um 
e dois anos de idade. Deitou fogo à casa, trancou 
a porta. Foi condenada a 24 anos de prisão e à 
expulsão do país. Agosto 2014, em Marvila, Lis-
boa, um homem, de 30 anos, matou a filha bebé 
de quatro meses com água a ferver. O indivíduo, 
detido pela Polícia judiciária é indiciado por maus 
tratos que levaram à morte da criança. O mundo 
enlouqueceu... Onde está o AMOR E CARINHO 
que noutros tempos havia pelas nossas crianças? 
A nossa maior riqueza é termos uma mente sã que 
nos guie...

Vinte CinCo de aBril

antes de acontecer o vinte cinco de abril de 
1974, éramos o povo mais humilde , mais 

hospitaleiro, e mais servidor, que existia no pla-
neta terra. estou convencido que se houvesse 
trampa na lua, nós estávamos lá para a limpar. 
Porquê? Porque não tínhamos as rédeas do nos-

so destino!..Éramos tratados como um rebanho de 
ovelhas, e nem mé.... podíamos dizer!..  Uma gran-
de maioria sabia que existia, só porque respirava. 
Vivíamos num pais que aos humildes não dava ou-
vidos, que não ouvia o clamor dos esquecidos. E a 
elite sem Deus era quem dominava. Por ausência de 
códigos correctos, as leis deste pais eram descartá-
veis, com dez milhões de analfabetos, uma grande 
multidão de miseráveis. Víamos a beleza em am-
bientes inóspitos, e fazíamos poesia com a nossa 
própria miséria. Com a fé nós semeávamos cora-
gem no território do medo, e semeávamos sensibili-
dade no solo da intolerância, e assim aprendemos a 
transitar na terra do ódio e da rejeição, onde a con-
fiança não reinava: Éramos um povo tão resignado 
e obediente, que quase tratávamos o nosso vizinho 
por excelência, sempre na duvida que este perten-
cesse à pide. Todo este pesadelo acabou, quando 
surgiu  o vinte cinco de Abril, de 1974. Este dia foi 
definitivamente marcante, na vida de tanta gente!... 
Isto foi a noticia mais deslumbrante, mais fabulosa, 
e, espectacular, a nível de todo o planeta.  Jorrou 
tinta em todos os jornais do Mundo, os midia não 
falavam de outra coisa, creio que em quarenta e oito 

anos Portugal nunca tinha sido tão falado a nível in-
ternacional como neste dia. Isto foi algo de glorioso, 
e de grande significado que aconteceu na vida de 
um povo. Este golpe de estado tão espectacular, foi 
organizado por militares derrubando assim o siste-
ma vigente, sem derramar uma gota de sangue. Foi 
algo do nunca visto, chamaram-lhe assim a revol-
ta dos cravos. Não há duvida, que quando as flores 
falam, as armas emudecem, os canhões abrandam 
a voz, e terminam  de  boca fechada.  Dando as-
sim  paz à turbulência,  alegria à tristeza, e liberdade 
aos oprimidos. Podendo assim expandir-se, à boca 
cheia,  aquele grito legitimo de um povo  oprimido 
que estava sufocado há quarenta oito anos, sob as 
garras do fascismo. Numa segunda etapa livraram-
-nos, a mim e aos meus camaradas de uma mor-
te certa, naquela guerra que já estava considerada 
perdida. Refiro-me sobre tudo à Guiné, pelas outras 
colónias não posso falar, mas segundo as estatís-
ticas, era a Guiné que se encontrava num período 
mais crucial.  Devido ao facto que o inimigo além 
de ser ajudado por várias potencias estrangeiras, 
encontrava-se já com material de guerra muito su-
perior ao nosso, e muito mais sofisticado. Para uma 
guerra que começou com catanas, ultimamente, já 
nos deitavam aviões abaixo. Claro que dias antes 
de se dar o vinte cinco de Abril, o moral das nossas 
tropas já andava muito por baixo, já poucos solda-
dos acreditavam no regresso à Pátria ,  os ataques 
do inimigo multiplicavam-se cada vez mais, eram 
só tragédias atrás de tragédias. E nós já não víamos 

aquela luz, que normalmente se vê à saída de um 
túnel. Quando soubemos do golpe de estado que se 
deu em Portugal, e quando a musica e a canção da 
Grândola vila morena chegou até nós, creio que foi 
o dia mais bonito da minha vida. Nunca vi tantas 
lágrimas de alegria brotarem nos olhos de tanta gen-
te ao mesmo tempo, abraçamo-nos todos uns aos 
outros , aquilo foi espectacular, naquele dia, já não 
haviam oficiais, éramos todos soldados ao mesmo 
nível dentro do mesmo plano humano. Todos nós 
estávamos conscientes, se não era aquele golpe de 
estado, que poucos se salvariam daquele labirinto 
onde estávamos metidos. Por isso enquanto viver, 
nada mais me resta que agradecer e dar brados de 
vitória ás forças armadas, junta que ficará para sem-
pre imortal nos elos da nossa historia.

joSé da ConCeição

fluxo de inConsCiênCia
riCardo araújo Pereira, 
CróniCa PuBliCada na ViSão

quando o ministro Aguiar Branco publicou 
um esclarecimento sobre estas declarações, 

dizendo que pretendia evitar que alguns fizessem 
uma utilização perversa das suas palavras, fiquei 
muito surpreendido. Normalmente, sou dos pri-
meiros a fazer utilizações perversas das palavras 
alheias, mas só quando as compreendo. O poten-
cial de utilização perversa desta frase (digamos as-
sim) tinha-me passado despercebido, uma vez que, 
nesse aspecto, nessa coincidência, nessa dimensão, 
eu não fazia ideia do que ele estava a falar. Avisado 
por Aguiar Branco, fui então reexaminar as afirma-
ções de Aguiar Branco, e julgo estar neste momen-
to em condições de fazer uma utilização perversa, 
quer das palavras iniciais, quer do esclarecimento 
publicado a seguir. Aguiar Branco justificou as 
suas declarações com um lapsus linguae. Não é 
uma desculpa aceitável. Trata-se, de facto, de um 
lapsus, mas a linguae não tem culpa nenhuma. Um 
lapsus linguae é, por exemplo, dizer “na praça vou 
ao domingo” em vez de “no domingo vou à pra-
ça”. Aquela algaraviada sobre a felicidade da coin-
cidência de um grande português que pode sê-lo 
também por isso no mesmo momento, não é um 
lapsus linguae. Creio que se trata do modo narrati-
vo conhecido por fluxo de consciência, em que são 
reproduzidas as complexidades do processo men-
tal das personagens. O fluxo de Aguiar Branco é 
particularmente torrencial, pelo que, como é óbvio, 
estilhaça as regras da sintaxe. Comparado com o 
pensamento de Aguiar Branco, o de Benjy Comp-
son* é organizado e límpido. Ainda assim, é possí-
vel recolher, na estranha amálgama de vocábulos 
proferida pelo ministro, três magníficos conceitos 
novos. O primeiro conceito é o do óbito sincroniza-
do. Aguiar Branco assinala, e bem, a coincidência 
de terem morrido duas pessoas no mesmo dia. Esse 
acaso é, para o ministro, uma felicidade. Esta hipó-
tese de encontrar felicidade num momento que, até 
aqui, se considerava ser pouco feliz, pode levar a 
que as pessoas pretendam sincronizar o seu óbito 
com o de figuras que admiram, buscando felicida-
de idêntica. O segundo conceito é o do falecimento 
de prestígio. Está ligado ao óbito sincronizado, na 
medida em que o prestígio advém da coincidência 
dos óbitos, mas aprofunda a relação entre os dois 
finados, uma vez que um, além da felicidade que 
proporciona ao outro, ainda lhe confere uma noto-
riedade adicional. O último conceito é o do defunto 
pendura. Não se pode ignorar que, neste jogo de 
passamentos, há um defunto mais prestigiado que 
dá uma boleia de status ao outro, a caminho da eter-
nidade. Quando pensávamos que a morte nos tor-
na iguais uns aos outros, Aguiar Branco consegue 
descobrir ainda um restinho de desigualdade, uma 
pole position rumo ao infinito.
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jorge Correia

Quinta-feira 23 de abriL
- dominga do divino espírito santo | elizabeth carreiro

sábado 25 de abriL
- festa dos amigos da ribeira Quente

programa da semana

54 anos PuBliCando em Português

no próximo dia 25 de abril “a Voz de Por-
tugal” festeja os seus 54 anos. uma data 

que marca não só as nossas vidas pela altera-
ção política ocorrida 41 anos atrás em Por-
tugal, mas marca também o universo da co-
munidade Portuguesa de Montreal quando se 
recorda o nascimento deste jornal que acom-
panha de forma persistente todos os Portu-
gueses residentes nesta cidade québécoise.
No ido 25 de Abril de 1961 nascia este jornal 

que vos acompanha. A época era outra e o Qué-
bec estava ainda longe de ser o que é hoje. As 
sucessivas vagas de imigração criaram uma co-
munidade que se instalou em várias cidades do 
Canadá e em particular, no que nos diz respeito, 
em Montreal sendo atualmente a segunda maior 
comunidade de Portugueses no Canadá com 
cerca de 47000 imigrantes. Esta comunidade, à 
semelhança de tantas outras, jamais perderia a 
nostalgia típica lusitana, tentando recriar um pe-
queno Portugal onde quer que se instalasse. 
Sabemos que a língua e a cultura são os elemen-

tos aglutinadores por excelência do ser humano. 
As raízes de cada individuo têm marcas profun-
das, e quando esse individuo é desenraizado do 
seu meio habitual naturalmente procura outros 
que se lhe assemelhem na vivência. Recriar o 
meio em que cresceram tornar-se-ia um ponto 
quase fulcral das suas existências se não fosse 
a existência paralela do desejo profundo e cons-
tante em regressar fisicamente às suas origens.
A convivência, o falar e viver em Português se-

ria o bálsamo que ainda hoje se espelha em todos 
aqueles que aqui se radicaram, talvez na vã pro-
cura de eliminarem o elemento saudoso de deixar 

as muito amadas terras lusitanas. Diversas ações 
foram assim empreendidas: nascem os clubes, 
associações, media, entre outros. Grupos de ami-
gos se organizam. Entre esta atividade fervilhan-
te nasce este jornal, A Voz de Portugal, tentando 
responder através da escrita aos anseios expres-
sos em viva voz por saber mais sobre a comuni-
dade e claro sobre Portugal. Com perseverança 
prossegue este jornal na sua missão de manter a 
chama viva do mundo Português, e nesta missão 
não podemos deixar de manifestar o contributo 
de todos os outros media, clubes, associações e 
pessoas que coletivamente ou a título particular 
têm, muitas vezes com sacrifício, mantido estas 
vias abertas para a restante comunidade.
Muitos às vezes se questionam se terá ou não 

valido a pena, tendo em conta que o futuro se 
mostra nebuloso em demasia. A primeira coisa 
que me vem à mente é aquela máxima de Fer-
nando Pessoa, “tudo vale a pena quando a alma 
não é pequena”. 
Mas essas pessoas persistem na dúvida pois a 

continuidade é um desejo humano compreensí-
vel que encontra uma forte expressão na alma 
dos lusitanos. Nada é eterno, e tudo deve ser 
reinventado pois o que prevalece é a ideia pri-
mordial e não a forma que a reveste. Fernando 
Pessoa também escreveria que “O valor das coi-
sas não está no tempo que elas duram, mas na in-
tensidade com que acontecem.  Por isso, existem 
momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e 
pessoas incomparáveis.”
De uma forma paradoxal a alma lusitana na sua 

sofreguidão nostálgica corre muitas vezes o ris-
co de perder a História. Todo o trabalho efetuado 
pode e deve ser guardado para memória futura. 
Isto faz parte da aprendizagem de um povo, de 
uma cultura. Serve de lição e inspiração para as 
gerações seguintes, e no caso da imigração, in-
clusive serve para a comunidade de acolhimento.

Mais importante que tudo é deixar uma palavra 
de apreço pela lealdade e compreensão do amigo 
leitor que nos lê, que nos segue e que vive con-
nosco as aventuras da emigração. 
é para o leitor que este jornal vive. é para o 

leitor que, em última análise, dedico este texto 
em forma de reconhecimento e agradecimen-
to. Bem hajam vós que estais desse lado e que 
nos dão razão de ser!
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SerViÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, T.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, T.: 514.499.0359

hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

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. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        T.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO 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
cIrculO DE rAbO DE pEIxE T.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 T.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2T 2K1 T.:514.273.4389

assoCiaçÕes e CluBes

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
pOrtugAl DE mONtrEAl T.:514.834.0920
prAIAs DE pOrtugAl T.:514.844.1406
vErDE mINhO T.:514.865.7603

igrejaS
Igr. bAptIstA pOrtuguEsA T.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz T.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA T.:450.687.4035

CâMBio do dólar Canadiano
21 de aBril de 2015

1 euro = Cad 1.317660
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

Tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 st-Paul Este. 
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas 

sem voodoo.
rOsA: 514-278-3956

agÊnciaS
de ViagenS

bancoS e 
SerViçoS 

FinanceiroS

4244 boul. st-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

FotograFo

contabiliStaS

dentiStaS

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊnciaS
FuneráriaS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortadoreS

merceariaS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054 traduçõeS

tranSPorteS

casamentos, 
batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStauranteS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

Peixe | Tapas

2490 bélanger, montreal
Tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStauranteS

5938, st-Hubert (rosemont)
montreal, QC, H2s 2L7

tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

informaÇÃo
pra Quem LÊ.

resuLtado pra
Quem anuncia.

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.

resuLtado 
para

Quem anuncia.
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Paisagista com experiência e “pavé-
-uni”, etc. Trabalho em Laval. Salário 
conforme experiência. 450-963-3462

pAIsAgIstA rObErt cAuccI
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de 

pedra e alcatrão com experiência e carta de 
condução de classe 5. Precisamos também um 

assitante paisagista. Assunto sério e salário 
segundo a experiência. 

514-766-8390

Está a ganhar o que merece? 
Trabalha a partir de casa. Part-time: 

500-1500$ possíveis. full-time: 2500-
4000$ possíveis. Compatível com 

outras atividades ou emprego. 
514-961-0770

SerViço
Perca peso de forma natural e definitiva. 

Programa nutricional recomendado
por médicos. Acompanhamento gratuito

cArlOs pAlmA: 514-961-0770

aluga-Se

Aluga-se 41/2 na área de montreal Este/Anjou (2 quatos 
fechados). Renovado (cozinha em cerâmica), chão de 
madeira, aquecimento eletrico, entradas para máquina de 
lavar e secar (casal ou pessoa só). referências necesarias.

cONtAtAr hErmINIO sIlvA: 514-354-6568

Vende-Se

Companhia de paisagismo 
precisa de homens para 
trabalhar em “pavé-uni” e 
cortador de pedra com ex-
periência, e, também uma 
pessoa para assistir nestas 
tarefas. deve ter um carro. 
salário segundo experiên-
cia. 514-240-1535

pADArIA lAjEuNEssE Está A prOcurA
- Padeiro com experiência em pão português, 
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
  tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
  de frango à moda portuguesa.

urgENtE tElEfONA já: 514-814-0362

Precisa-se de senhora 
para fazer limpeza de 

uma casa em Boisbriand 
com experiência.
Deve falar inglês. 

450-430-9693

emPregoS

Precisa-se de pes-
soas para trabalhar 
em pavé-uni, muros e 
blocos com experiên-
cia. E, precisa-se de 
operador de escava-
dor com experiência 
na rive-sul

514-444-4669

Precisa-se de uma senhora 
responsável para limpeza 
de uma casa com expe-
riência. 4 vezes por sema-
na.

514-273-2934

Apartamento no centro de Vila-moura, Algarve. reno-
vado, com 3 quartos e cozinha bem equipada. Pode 
alugar à semana. disponível para os meses de junho, 
julho do 1-15 e agosto do 1-15 e setembro. 

manuel justino: 514-727-3533 
ou lisete sousa: 011-351-934-311475

51/2 no 2° andar (duplex) em Anjou (810$). Muito limpo, 
cozinha em cerâmica, madeira maciça. Bastante clari-
dade, a ver e apreciar. Gostariamos uma familia tran-
quil. livre 1° de julho. 514-354-0004

Aluga-se um 4 ½ no 8914 2e ave. St-Michel, em 
óptimas condições. Contactar Sérgio 

514-389-5678

Aluga-se, quArtO mobilado para senhora ou 
senhor, Bullion/Duluth, contactar 

514-588-3571

vende-se em portugal, um volkswagen jeta tdi 2005, 
150 000 km, impecável, e um Toyota Tercela 1994, 
caixa automático, bom estado e um bom preço. 

438-871-0544 

Precisa-se uma pessoa para ajudar na cozinha, 
no restaurante A quinta, 1851 Ontario E. 

cONtActAr: 514-563-1211 

Companhia precisa-se de 
homens ou mulheres com 
experiência na industria 
da limpeza para edificios 
corporativos, comerciais 
ou industriais.
Deve ter um carro.

450-975-0584
ou enviar CV por Fax 450-

975-1977
ou por email sangrag@

saronet.com

Precisa-se de ho-
mens para trabalhar 

na fabricação ou 
instalação.

514-362-1300

informaÇÃo
para Quem LÊ.

resuLtado 
paraQuem anuncia.

Eu toma conta de pessoas idosos, sou muito res-
ponsável com carinho e amor e muito experiência.
Pessoa de confiança. Se está interessada liga para 

lena:514-820-5331

Vende-se o aparelho “android” pode ver os canais 
portugueses, canais brasileiros, e outros mais, 
canais desportivos de todos os países, filmes, 

séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me para 
instalação. 514-267-8766

51/2 num 2º andar de um duplex na zona de St-Michel 
na 25ª avenida, em frente da escola Bienville.

514-322-5125

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura para trabalhar 
nos jardims. bom salário. 

514-554-0213 ou
450-641-7389

prEcIsA-sE DE sENhOrAs pArA fábrIcA Em 
plENA ExpENsÃO. cOrtINADOs, cOlchAs, E 
vEstuárIO DEspOrtIvO. vAI trAbAlhAr cOm 
máquINAs plAIN, OvErlOck E blIND stItch. 
cONtAtAr: lINA pErEIrA: 450 665 5180 Ext 241 
Ou tElEmóvEl: 514 296 4597

Precisa de dinheiro? Emprestamos dinheiro 
para 1ª e 2ª hipoteca. 

514-601-8798

Aluga-se grande 51/2 no boul. st-Vital em montreal norte. 
Livre imediatamente, muito lindo, bastante claridade, refe-
rências necessárias. 514-543-6555

†

† mArIA DA cONcEIÇAO ANDré
1929-2015

Faleceu em montreal, no dia 15 
de abril de 2015, a sra. maria 
da Conceiçao André, natural 
de rosário nda Lagoa, sao mi-
guel, Açores, com  a idade de 86 
anos.
Deixa na dor, seus filhos An-
tónio (rosa), daniel, Eduardo 
(sonia), Arménio, Jean-Louis, 
Lorraine (steve) e gilberto, seus 
netos/as, suas irmãs Maria dos 
Anjos (João Francisco) e Geor-
gina, sobrinhos/as, assim como 
outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Legaré
1350 Autoroute 13, laval.
514 595-1500
Vitor marques
O funeral teve lugar no dia 18 de abril. Após da missa 
de corpo presente, pelas 11 horas, na igreja de nossa 
senhora de Fátima em Laval, seguindo depois para o 
cemitério st-martin, onde foi sepultada.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

pEDrO AlfONsO mOrAlEs
Faleceu em sherbrooke, no 13 
de abril de 2015, o sr. Pedro Al-
fonso morales, com a idade de 
88 anos, natural do Chili, espo-
so da sra. Amélia da silva, na-
tural do Faial, Açores.
deixa na dôr, sua esposa, seus 
filhos/as, netos/as, bisnetos, fa-
miliares e amigos.

Os serviços fúnebres 
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | memoria
1120, jean-talon, montreal
514-277-7778
Eduino martins

A missa do corpo presente foi sábado o 18 de abril de 
2015, às 10h, na igreja santa Cruz. Foi a sepultor no 
cemiterio repos saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

aluga-Se

41/2 em Longueuil num triplex (2ºandar) na rua Joliet-
te. Lindo e espacioso apartamento, com chão em ma-
deira, entradas para máquina de lavar e secar, livre a 
partir do 1º de junho, e tem estacionamento.

438-346-3473

Precisa-se de empregado possivel-
mente com experiência para instalar, 
assemblar e trabalho geral para ram-
pas em alumínio ou metal com expe-
riência. 

Apresentar-se no 
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard 

ou contatar Enza: 514-327-2200 ou 
email info@mondialaluminium.com

emPregoS
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os ClássiCos da disney em imagem real
enquanto em Portugal estreia “Cindere-

la”, a Walt disney Pictures anunciou o 
inicio de produção de “a Bela e o Monstro”, 
com estreia prevista para 2017. em comum, 
os dois títulos têm o facto de serem inspirados 
em antigos sucessos da animação clássica do 
estúdio.
“Cinderela” pega na história do filme de 1950 

sobre a jovem maltratada pela madrasta e res-
pectivas filhas que, por artes mágicas, consegue 
conquistar o coração de um belo príncipe.
Segundo o portal Cinemax, a nova versão, as-

sinada por Kenneth Branagh, deixa cair a parte 
musical, coloca a britânica Lily James (da série 
de televisão “Downton Abbey”) na pele da pobre 
criatura escravizada e dá-lhe uma fada madrinha 
cheia de glamour, longe da velhinha de cabelos 
brancos que cantava “Bibbidi-Bobbidi-Boo” en-
quanto transformava abóboras e ratinhos.
Cate Blanchett torna-se na madrasta com mais 

estilo da história do cinema e James Madden 
passa da personagem de Rob Stark em “A Guer-
ra dos Tronos” para ser o canastrão de serviço 
que se deixa encantar pela menina do sapatinho 
de cristal.
O primeiro exemplo de passagem de animação 

para imagem real na Disney data de 1996, quan-
do Glenn Close interpretou uma inesquecível 
Cruella DeVil em “101 Dálmatas”, nova versão 
da longa metragem animada de 1961. O filme foi 
um sucesso, e deu origem a uma sequela, “102 
Dálmatas”, em 2000.
Agora, as ambições da Disney em relação às 

histórias que repousam nos seus arquivos de 
animação tomam um rumo mais planeado. Tudo 
começou em 2010, com Tim Burton a recriar o 
mundo de “Alice no País das Maravilhas” com a 
ajuda de Mia Wasikowska (Alice), Johnny Depp 
(Chapeleiro Louco) e Helena Bonham Carter 
(Rainha de Copas).
Em 2014, foi a vez de “Maléfica”, uma revisão 

de “A Bela Adormecida” do ponto de vista da 
vilã, com Angelina Jolie a protagonizar o drama 
de uma fada que regressa para exercer vingança 
sobre Aurora após ter sido vítima das ambições 
do rei.
Agora, depois de “Cinderella” segue-se “O Li-

vro da Selva”. Chega às salas em abril de 2016 
e tem como base o filme homónimo de 1967 
baseado nos contos de Rudyard Kipling que 
acompanham Mowgli, um orfão criado por ani-
mais na selva indiana. Jon Favreau (de “O Ho-
mem de Ferro”) dirige o jovem Neel Sethi. A 
fazer-lhe companhia estarão Scarlett Johansson, 

Idris Elba, Bill Murray, Ben Kingsley e Lupita 
Nyong’o a dar voz às personagens dos animais 
criados digitalmente.
Também para 2016, está prevista a sequela de 

“Alice no País das Maravilhas”. “In Through the 
Looking Class” terá James Bobin (que assinou 
os dois flmes mais recentes de “Os Marretas”) 
como realizador, e o regresso do elenco do pri-
meiro filme para mais aventuras no mundo cria-
do por Lewis Carroll.
Em Março de 2017, Emma Watson e Dan Ste-

vens (outro actor de “Downton Abbey”) protago-
nizam “A Bela e o Monstro”, com Bill Condon 
a trocar os vampiros de “Crepúsculo” pelo leme 
da nova versão da longa metragem animada de 
1991.
O anúncio mais recente nesta linha de projec-

tos, ainda sem data de estreia, ou elenco, diz res-
peito a Tim Burton que vai adaptar “Dumbo”, a 
história do elefante de orelhas grandes.
Até agora, os estúdios contentavam-se em criar 

“franchises”, marcas fortes nascidas de um pri-
meiro filme com bons resultados de bilheteira, 
normalmente apoiadas numa, ou em várias per-
sonagens carismáticas.
A partir dessa base sólida garantiam a produção 

de sequelas e a exploração comercial em diversas 
áreas laterais, mas sempre muito rentáveis, como 
o licenciamento de livros, brinquedos, roupa; ou 
a produção de séries televisivas de animação. 
Encontramos exemplos bem recentes dessa es-
tratégia em “Harry Potter” e na saga “Twilight”.
A Disney está a levar esse conceito um passo 

mais adiante. Não contente em ter as tais “fran-
chises” lança-se na criação do que podemos 
chamar de “mega-franchises” como no caso do 
Universo Cinematográfico Marvel, ou na explo-
ração da marca “Star Wars” após a aquisição da 
LucasFilm. 
Agarra num conjunto mais ou menos vasto de 

personagens e dá-lhes os seus próprios filmes, ou 
cruza-as em vários projectos. É também isso que 
está a acontecer com os antigos filmes de ani-
mação da Disney, transformados numa marca e 
revendidos sob novas roupagens.
a questão importante, no meio de toda esta 

planificação, é só uma: irá o mercado absor-
ver todas estas propostas, essencialmente si-
milares e em grande parte arriscadas? ou, 
como aconteceu noutras alturas, irão os gos-
tos evoluir deixando estes “universos” a meio 
e forçando os estúdios a fazer marcha-atrás e 
pensar noutras alternativas?

3
3

mOrtE NO bAIrrO AltO
Depois de uma cena de pancadaria, tiros e uma 

morte, numa noite de copos no Bairro Alto, um 
polícia pergunta a um dos intervenientes:
- Porque é que você matou o homem?
O tipo:
- Olhe, porque, apesar de tudo, prefiro ser eu 

agora a responder-lhe do que ele a si…

vIDA muItO AgrADávEl NO AlENtEjO
Sentados no alpendre da casa, cada um no seu 
banco de madeira, um casal alentejano de ido-
sos, deixava correr o tempo.
A certa altura, diz a velha:
- Istô cá pensando que, afináli, a vida éi uma 
coisa agradávél. Nã concordas, Manéli?

responde o homem:
- Lá isso éi conformi! Cá p´ra mi, dependi do 
que tiver hoji para jantári…

vINtE E cINcO DIAs sEm cOmEr
Diz um:
- Diz aqui nesta revista que um cavalo com boa 
saúde pode aguentar vinte e cinco dias sem co-
mer!

O amigo:
- Ah, sim?! Então, vou experimentar isso com a 
”mula” da minha sogra…



A Voz de PortugAl  |  22 de Abril de 2015  |  P. 21

cArNEIrO: Carta dominante: 9 de Co-
pas, que significa Vitória. Amor: Poderá 
ser surpreendido com uma declaração de 
amor. Não hesite em comprometer-se pelo 
que está correto. saúde: Evite as gordu-

ras. dinheiro: mantenha a calma para resolver um 
problema no seu trabalho.
números da sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

tOurO: Carta dominante: Cavaleiro de 
Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturi-
dade. Amor: Poderá viver uma relação fu-
gaz, mas cheia de paixão. A Vida espera 

por si. Viva-a!
saúde: relaxe e liberte o stress acumulado no dia 
a dia. Dinheiro: A nível financeiro está tudo con-
trolado.
números da sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4 

gémEOs: Carta dominante: O rei de 
Ouros, que significa Inteligente, Prático. 
Amor: A sua felicidade poderá despertar 
comentários invejosos. descubra a imen-

sa força e coragem que traz dentro de si! saúde: 
Cuide do seu sistema cardiorrespiratório. dinhei-
ro: Esteja atento às atitudes de um colega pouco 
sincero.
números da sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

cArANguEjO: Carta dominante: O 
Carro, que significa Sucesso. Amor: Em-
penhe-se a cem por cento num envolvi-
mento amoroso recente. Aprenda a escre-

ver novas páginas no livro da sua vida! saúde: 
Faça uma desintoxicação ao seu organismo.
dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.
números da sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

lEÃO: Carta dominante: 7 de Paus, que 
significa Discussão, Negociação Difícil. 
Amor: Controle o mau-humor. Que a se-
renidade e a paz de espírito sejam uma 

constante na sua vida! saúde: deve gerir bem as 
suas energias para não se sentir desgastado. Di-
nheiro: Controle eficientemente a sua vida finan-
ceira. números da sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

vIrgEm: Carta dominante: 5 de Copas, 
que significa Derrota. Amor: As suas mu-
danças de humor poderão trazer alguns 
problemas. A paz começa no seu próprio 

coração. Saúde: Receberá os resultados de um 
exame e sentir-se-á muito aliviado. dinheiro: Pro-
cure não tomar nenhuma decisão sem antes ana-
lisar tudo o que ela implica.
números da sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

bAlANÇA: Carta dominante: O diabo, 
que significa Energias Negativas. Amor: 
Confie mais na sua cara-metade. Para quê 
discutir? um pequeno gesto ou uma boa 
ação são bem mais importantes do que 

as palavras! saúde: Poderá sentir-se psicologica-
mente fragilizado. Dinheiro: Seja firme e não deixe 
que abusem da sua boa vontade.
números da sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

EscOrpIÃO: Carta dominante: 9 de Es-
padas, que significa Mau Pressentimento, 
Angústia. Amor: Uma discussão com o seu 
par deixá-lo-á preocupado. Preocupe-se 

em ser bom e justo pois será feliz! saúde: Poderá 
passar por uma fase de desânimo. Dinheiro: Não 
gaste mais do que tem, pense no futuro.
números da sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

sAgItárIO: Carta dominante: 4 de Ou-
ros, que significa Projetos. Amor: Apro-
veite para estar mais tempo com os seus 
amigos. A vida é uma surpresa, divirta-se! 

saúde: modere as suas emoções. dinheiro: rit-
mo de trabalho intenso mas o resultado será muito 
gratificante. Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

cAprIcórNIO: Carta dominante: O Lou-
co, que significa Excentricidade. Amor: 
Procure dar um pouco mais de ânimo e vi-
talidade à sua relação afetiva. Tenha ideias 

e coloque-as em prática. Evite a monotonia! saú-
de: Cuidado com as costas, não faça grandes es-
forços. Dinheiro: Nunca deixe para amanhã aquilo 
que pode fazer hoje, será prejudicial para si.
números da sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

AquárIO: Carta dominante: 3 de Copas, 
que significa Conclusão. Amor: Exija do 
seu par a verdade sobre as suas inten-
ções. A confiança é a grande força da vida! 

saúde: O cansaço físico pode ser resolvido com 
um bom banho relaxante.
Dinheiro: Reflita acerca do seu futuro profissional.
números da sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

pEIxEs: Carta dominante: rei de Espa-
das, que significa Poder, Autoridade.
Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão por 
um erro cometido no passado. O poder da 

transformação leva o velho e traz o novo.
saúde: Cuide da sua saúde oral, poderá ter um 
abcesso.
dinheiro: Possível entrada de dinheiro.
números da sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

PAlAVrAS cruzAdAS

horósCoPo maria helena martins

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA

hOrIzONtAIs: 1. Erva, Ossada. 2. mio, um, idem. 3. recibo, Elo. 4. Já, ri-
tual. 5. Amo, Corista. 6. Pi, da, Ao, Ar. 7. Antepor, ura. 8. Cerzir, in. 9. Era, 
Malote. 10. Taça, Gê, Ave. 11. Erosão, Grau.
vErtIcAIs: 1. Em, Capacete. 2. rir, minerar. 3. Voejo, Traço. 4. Cá, dez, As. 
5.ui, Capim. 6. Ombro, Orago. 7. Oirar, Lê. 8. si, Tio, io. 9. Adeus, untar. 10. 
delatar, Eva. 11. Amolaram, Eu.
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liga doS camPeõeS

euroPa league

quArtOs DE fINAl     1ª mão    2ª mão
Juventus - monaco        1-0 22/04  14:45
Atlético madrid - real madrid        0-0 22/04  14:45
FC Porto - bayern münchen        3-1       6-1
Paris sg - barcelona        1-3       0-2

quArtOs-DE-fINAl     1ª mão    2ª mão
Club brugge - dnipro        0-0 23/04  20:05
dynamo Kyiv - Fiorentina        1-1 23/04  20:05
VfL Wolfsburg - napoli        1-4 23/04  20:05
sevilla - Zenit        2-1 23/04  17:00

grupO EstE J V E d P
1-NY red bulls 5 3 2 0 11
2-Dc united 6 3 2 1 11
3-nE revolution 7 3 2 2 11
4-Columbus Crew 6 2 2 2 8
5-Orlando City 7 2 2 3 8
6-Chicago Fire 5 2 0 3 6
7-New York FC 7 1 3 3 6
8-Philadelphia u. 8 1 3 4 6
9-Toronto FC 5 1 0 4 3
10-impact montréal  4 0 2 2 2

Major 
League Soccer

 P J V E d
1-chivas 25 14 7 4 3
2-Veracruz 24 14 6 6 2
3-Club Tijuana 24 14 7 3 4
4-Tigres 22 14 7 1 6
5-Cruz Azul 22 14 6 4 4
6-América 22 14 6 4 4
7-Atlas 22 14 6 4 4
8-Querétaro  20 14 6 2 6
9-Toluca 20 14 5 5 4
10-Pumas 20 14 6 2 6
11-Pachuca 19 14 5 4 5
12-santos Laguna 18 14 5 3 6
13-monterrey 17 14 5 2 7
14-Chiapas 17 14 4 5 5
15-Puebla 16 14 4 4 6
16-Leones negros 15 14 4 3 7
17-Club León 13 14 3 4 7
18-morelia 10 14 2 4 8

cLauSura
México

grupO OEstE J V E d P
1-Vancouver W. 8 5 1 2 16
2-fc Dallas 7 4 1 2 13
3-LA galaxy 7 3 2 2 11
4-seattle s. 6 3 1 2 10
5-sJ Earthquakes 7 3 0 4 9
6-Houston d. 7 2 3 2 9
7-real salt Lake 6 2 3 1 9
8-Portland Timbers 7 2 3 2 9
9-sporting KC 7 2 3 2 9
10-Colorado r. 6 1 3 2 6

hOrIzONtAIs: 1. Aba cheia. Já utilizado. 2. Angra, barrinha. As 
regiões superiores da atmosfera. 3. Espingarda curta, espécie de 
bacamarte. Que não está cozido. 4. Agirias. 5. Contr. da prep. de 
com o art. def. o. infantil. 6. Aqui está. barrete mourisco. membro 
guarnecido de penas que serve às aves para voar. 7. Zombaria. 
Fluido gasoso, transparente e invisível que constitui a atmosfera. 
8. Transposição de letras. 9. Eia (interj.). Cada um dos órgãos 
rígidos que guarnecem as maxilas do homem. 10. Combate. ser 
mitológico, metade mulher e metade peixe. 11. Fruto da amoreira 
e de algumas espécies de silvas. Próprio para moer.

vErtIcAIs: 1. Causei satisfação a. Fileira. 2. Ruminante boví-
deo. Vertigem. A unidade. 3. A primeira letra dos alfabetos grego 
e siríaco. Composição poética de catorze versos, dispostos em 
duas quadras e dois tercetos. 4. Letra do alfabeto grego corres-
pondente ao d. dormir (a criança) (infant.). 5. Ímpio. Amuleto. 6. 
Desmontar. 7. O sinal do cristão. Ave palmípede, espécie de pato. 
8. Distribuição ordenada e sucessiva. Osso do braço, desde o 
ombro ao cotovelo. 9. Exercera ação. Pequena argola com que 
se enfeitam os dedos. 10. Preposição. Imposto aplicável a transa-
ções imobiliárias (ant.). Irmã dos pais ou dos avós. 11. Discurso. 
Entremear.

Canadá Vai Criar emPrego Para 5200 imigrantes 
“o governo federal atribuiu este ano 

ao ontário 5.200 vagas através do PnP 
- Programa de nomeação Provincial, um 
número que há uns anos era de 500, au-
mentando depois para 2.500”, afirmou 
Cristina Martins.
A deputada liberal (centro-esquerda), elei-

ta por Davenport (Toronto), o maior distrito 
eleitoral com mais residentes portugueses e 
lusodescendentes, explicou que embora a 
província tenha de seguir as regras federais, 
de há uma década para cá, Otava disponibi-
lizou para as províncias, consoante as suas 
necessidades, um programa específico para 
colmatar algumas lacunas.”Ao contrário 
dos nossos ‘amigos’ federais, temos a ca-
pacidade de ver o tipo de imigrantes que 
necessitamos, pois estamos mais perto das 
pessoas. Estamos mais próximos daqueles 
que necessitam da mão-de-obra, não só na 
construção civil, mas outros profissionais 
como engenheiros e técnicos especializa-
dos”, sublinhou a parlamentar natural de 
Gouveia (Guarda).Cristina Martins expli-
cou que terão prioridade os “estudantes 
internacionais que se encontram a concluir 
doutoramentos e mestrados que acabam 
por ficar no Canadá” e também os “traba-
lhadores especializados que são convida-
dos por empresas através de contratos de 
trabalho”.”O aumento neste ano para mais 
2.700 vagas disponibilizadas para o Ontário 
vai permitir que a província possa também 

convidar imigrantes através do programa 
federal de imigração ‘Express Entry’, num 
futuro próximo, num novo sistema que en-
trou em funcionamento no início do ano”, 
acrescentou.A luso-canadiana enalteceu 
ainda que 97 por centro dos imigrantes que 
chegam ao Ontário através do Programa de 
Nomeação Provincial “acabam por se esta-
belecer na província”, sendo que algumas 
regiões do país, como é o caso de Alberta, 
já tinham as cinco mil vagas para o PNP 
há alguns anos e “muitos dos imigrantes 
aproveitaram a acessibilidade do programa, 
acabando depois por se deslocarem para o 
Ontário”.Segundo dados disponibilizados 
pelo Ministério da Cidadania, Imigração e 
Comércio Internacional do Ontário, anual-
mente procuram a província, para se esta-
belecerem, mais de 100 mil pessoas.O Go-
verno do Ontário pretende introduzir uma 
nova legislação, apresentada em novembro 
de 2014 (Ontario Immigration Act), que, se 
for aprovada no Queen’s Park (Parlamento 
Provincial), permitirá ao Ontário tornar-se-
-á na segunda província do Canadá, a par do 
Quebeque, a ter a sua própria legislação re-
lacionada com imigração, embora continue 
dependente das diretrizes federais.”Vai-nos 
dar uma melhor oportunidade para fiscali-
zar e sentir as necessidades das entidades 
patronais para que também não haja apro-
veitamento das pessoas vulneráveis”, con-
cluiu Cristina Martins.
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Hélder diaS

 p j v E D
1-chelsea 76 32 23 7 2
2-Arsenal 66 32 20 6 6
3-manchester u. 65 33 19 8 6
4-manchester City 64 33 19 7 7
5-Liverpool 57 32 17 6 9
6-Tottenham 57 33 17 6 10
7-southampton 56 33 17 5 11
8-Swansea City 47 33 13 8 12
9-stoke City 46 33 13 7 13
10-West Ham 43 33 11 10 12
11-Crystal Palace 42 33 11 9 13
12-Everton 41 33 10 11 12
13-West Bromwich 36 33 9 9 15
14-Newcastle 35 33 9 8 16
15-Aston Villa 32 33 8 8 17
16-sunderland 29 32 5 14 13
17-Hull City 28 32 6 10 16
18-Leicester City 28 32 7 7 18
19-QPr 26 33 7 5 21
20-burnley 26 33 5 11 17

ingLaterra
PreMier League

camPeonatoS euroPeuS - claSSiFicação

 p j v E D
1-lyon 65 33 19 8 6
2-paris sg 65 32 18 11 3
3-monaco 59 33 16 11 6
4-marseille 57 33 17 6 10
5-saint-étienne 57 33 15 12 6
6-bordeaux 54 33 15 9 9
7-montpellier 52 33 15 7 11
8-Lille 50 33 14 8 11
9-rennes 46 33 12 10 11
10-nantes 43 33 11 10 12
11-nice 41 33 11 8 14
12-guingamp 40 33 12 4 17
13-Caen 38 33 10 8 15
14-stade de reims 38 33 10 8 15
15-Toulouse 38 33 11 5 17
16-bastia 37 33 9 10 14
17-évian Tg 37 33 11 4 18
18-Lorient 35 33 10 5 18
19-metz 29 32 7 8 17
20-Lens 26 33 6 8 19

França
Ligue 1

 p j v E D
1-juventus 73 31 22 7 2
2-lazio 58 31 18 4 9
3-roma 58 31 15 13 3
4-napoli 53 31 15 8 8
5-sampdoria 50 31 12 14 5
6-Fiorentina 49 31 13 10 8
7-Torino 44 31 11 11 9
8-genoa 44 31 11 11 9
9-milan 43 31 10 13 8
10-internazionale 42 31 10 12 9
11-Palermo 41 31 10 11 10
12-sassuolo 36 31 8 12 11
13-Chievo 36 31 9 9 13
14-Hellas Verona 36 31 9 9 13
15-udinese 35 31 8 11 12
16-Empoli 34 31 6 16 9
17-Atalanta 30 31 6 12 13
18-Cesena 23 31 4 11 16
19-Cagliari 21 31 4 9 18
20-Parma 13 31 5 5 21

itáLia
Serie a

 p j v E D
1-B. München 73 29 23 4 2
2-vfl wolfsburg 61 29 18 7 4
3-b. Leverkusen 54 29 15 9 5
4-b. m’gladbach 54 29 15 9 5
5-schalke 04 42 29 11 9 9
6-FC Augsburg 42 29 13 3 13
7-Werder bremen 38 29 10 8 11
8-Tsg Hoffenheim 37 29 10 7 12
9-b- dortmund 36 29 10 6 13
10-E. Frankfurt 36 29 9 9 11
11-FsV mainz  34 29 7 13 9
12-FC Köln 34 29 8 10 11
13-Hertha bsC 34 29 9 7 13
14-sC Freiburg 29 29 6 11 12
15-Hannover 96 29 29 7 8 14
16-sC Paderborn 27 29 6 9 14
17-Vfb stuttgart 26 29 6 8 15
18-Hamburger sV 25 29 6 7 16

aLeManha
BundeSLiga

 p j v E D
1-Barcelona 78 32 25 3 4
2-real madrid 76 32 25 1 6
3-Atlético madrid 69 32 21 6 5
4-Valencia 65 32 19 8 5
5-sevilla 63 32 19 6 7
6-Villarreal 52 32 14 10 8
7-málaga 46 32 13 7 12
8-Athletic 43 32 12 7 13
9-Espanyol 42 32 11 9 12
10-Celta de Vigo 42 32 11 9 12
11-rayo Vallecano 41 32 13 2 17
12-real sociedad 38 32 9 11 12
13-getafe 36 32 10 6 16
14-Elche 34 32 9 7 16
15-Eibar 31 32 8 7 17
16-Levante 29 32 7 8 17
17-Almería 28 32 7 7 18
18-deportivo 28 32 6 10 16
19-granada 25 32 4 13 15
20-Córdoba 20 32 3 11 18

eSPanha
Liga BBVa

f1: lewis hamilton VenCe o gP de Bahrain

lewis Hamilton, da Mercedes venceu o 
grande Prémio de Bahrain, quarta etapa 

da epoca 2015 da F1. De uma extrema  fiabi-
lidade  e de um controlo impecavel na gestao 
dos seus, pneumaticos  o actual Campeao do 
Mundo jamais, nas 57 voltas deste famoso cir-

cuito se Sakhir, se sentiu ameacado. Com uma 
ultrapassagem já nas voltas finais, o finlandês 
Kimi raikkonen, da Ferrari, conseguiu o se-
gundo lugar, seguido pelo alemão nico ros-
berg, companheiro de Hamilton, a completa-
rem  o pódio. 
Mas quando todos os amadores e nao so,  es-

peravam uma luta pela  vitória na corrida esta  
protagonizada entre uma Mercedes e o alemão 
Sebastian Vettel, pela Ferrari, isto não aconte-
ceu. Vettel não teve o ritmo necessario em ne-
nhum momento da corrida, andou a maior parte 
do tempo em terceiro, mas em certa altura  teve 
uma quebra na asa dianteira e foi obrigado a 
recorrer as boxes para fazer a troca da mesma 
perdendo muito tempo e a não conseguir ir além 
da quinta posição. O quarto lugar ficou com o 
finlandês Valtteri Bottas, da Williams, que teve 
uma corrida tranquila durante a maior parte do 
tempo, só sentindo certas dificuldades quando 
começou a receber pressão de Vettel, que tenta-
va  recuperar posicoes após a troca de asa. Mas, 
Bottas foi bem-sucedido e , conseguiu segurar 
o alemão, que ficou com o quinto posto. Filipe 
Massa,  teve grande dificuldade  nesta corrida e 
já na hora da largada, não conseguiu partir para a 

volta de apresentação e reconhecimento  devido 
à problemas elétricos, foi obrigado então a lar-
gar das boxes e depois disso fez a corrida inteira 
com o assoalho danificado nao lhe permitindo 
tirar o maximo do  seu monolugar.
Um caso raro e interessante aconteceu nos 

metros finais, quando o australiano Daniel Ric-
ciardo viu o motor do seu Red Bull explodir ao 
entrar na reta de chegada, mas ,mesmo assim e 
aproveitando a velocidade que trazia , conseguiu 
passar a linha de chegada e terminar em  sexta 
posição. 
No Top dez chegaram: o francês Romain 

Grosjean, da Lotus, o mexicano Sergio Perez, da 
Force India, o russo Daniil Kvyat, da Red Bull, e 
o brasileiro Felipe Massa, da Williams. 
Quanto ao outro brasileiro Felipe Nasr, piloto 

da Sauber, terminou na posição em que largou: 
12º lugar.
No final da corrida Lewis Hamilton comentou: 

“Um grande obrigado à minha equipe. A Ferrari 
deu-nos muita luta, mas felizmente toda a nos-
sa equipe fez um grande trabalho durante todo 
o fim de semana. Foi duro passar os pilotos re-
tardatários, e até o cockpit ficou quente, mas no 
final correu tudo bem. Uma vitória é uma vitória, 
não faz diferença a quem se ganha, mas devo di-

zer que é ótimo lutar com a Ferrari. De qualquer 
modo, como equipe a Mercedes mostrou que 
continua a ser  a melhor e estamos a trabalhar  
para manter esse ritmo. A Ferrari está a  recupe-
rar impecavelmente , mas quero dizer obrigado 
aos rapazes na fábrica, pois o carro esteve real-
mente em grande este fim de semana”, começou 
por dizer Hamilton.Por sua vez Kimi Raikkonen 
``meio``feliz disse : aproveitei uma estratégia 

quase perfeita para “roubar” o segundo lugar nas 
últimas voltas de Nico Rosberg. Só não deu para 
alcançar Lewis Hamilton. “Estou contente, em-
bora nunca se fique muito satisfeito quando se é 
segundo”, afirmou Raikkonen que já não subia 
no pódio com a Ferrari desde setembro de 2009, 
na Itália. “Mas depois do difícil começo do ano 
fico satisfeito com este bom resultado, talvez pu-
desse ter sido melhor, mas não tive voltas sufi-
cientes. Obviamente queremos mais”, salientou. 
A Toro Rosso teve uma corrida muito abaixo do 
que apresentou durante as três primeiras etapas. 
Além do desempenho fraco durante todo o fim 
de semana, os seus dois pilotos foram os únicos 
a não conseguirem concluir a prova.
Nico Rosberg no final da prova disse-nos :
“Senti-me muito bem no meu monolugar  e tive 

uma prova empolgante. Consegui  recuperar da 
minha  pessima  largada  com algumas mano-
bras de ultrapassagem sobre os carros vermelhos 
e também tentei alcançar Lewis. No entanto, 
ele também teve uma boa velocidade hoje e se-
ria  praticammente  impossível ultrapassá-lo. O 
final, foi muito decepcionante quando Kimi me 
passou, mas não tive chance de defender  a mi-
nha posição por causa de um problema no travao  
eletrônico nas duas últimas voltas. entrei directo 

na curva 1, o que foi lamentável. De qualquer 
maneira, vamos investigar isso agora, e com a 
vitória de Lewis, obtivemos mais um bom  resul-
tado para a equipe. Estou ansioso pelos próximos 
GPs com este ótimo e impecavel monolugar .
Próximo encontro a 10 de maio no circuito 

da Catalunha em Barcelona, espanha.
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1-Benfica	 74	 29	 24	 2	 3	 73	 15
2-FC	Porto	 71	 29	 22	 5	 2	 67	 12
3-Sporting	 63	 29	 18	 9	 2	 55	 26
4-SC	Braga	 53	 29	 16	 5	 8	 45	 18
5-V.	Guimarães	 46	 29	 13	 7	 9	 41	 30
6-Belenenses	 42	 29	 11	 9	 9	 28	 29
7-Paços	Ferreira	 39	 29	 10	 9	 10	 32	 37
8-Rio	Ave	 38	 29	 9	 11	 9	 34	 35
9-Nacional	 37	 29	 10	 7	 12	 37	 42
10-Moreirense	 36	 29	 9	 9	 11	 25	 32
11-Marítimo	 36	 29	 10	 6	 13	 36	 38
12-Estoril	Praia	 34	 29	 8	 10	 11	 33	 51
13-Boavista	 29	 29	 8	 5	 16	 24	 46
14-Académica	 27	 29	 4	 15	 10	 20	 36
15-Arouca	 26	 29	 7	 5	 17	 22	 42
16-V.	Setúbal	 25	 29	 6	 7	 16	 21	 45
17-Gil	Vicente	 20	 29	 3	 11	 15	 22	 48
18-Penafiel	 18	 29	 4	 6	 19	 27	 60

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

V. Guimarães 1-0 SC Braga
FC Porto 1-0 Académica
Belenenses 0-2 Benfica

Penafiel 0-2 Arouca
P. Ferreira 0-0 moreirense

gil Vicente 0-0 rio Ave
V. setúbal 1-2 Estoril Praia

sporting 2-1 boavista
marítimo 1-1 nacional

reSultAdoS
sC braga - belenenses 24/04  15:30
Académica - gil Vicente 25/04  12:00
Estoril Praia - marítimo 25/04  13:00
Rio Ave - V. Guimarães 25/04  15:15
Nacional - Penafiel  26/04  11:00 
Arouca - Paços Ferreira 26/04  11:00
Benfica - FC Porto  26/04  12:00 
boavista - V. setúbal 26/04  14:15
moreirense - sporting 27/04  15:00

30ª jornAdA - horAS de montreAl

1-Tondela	 75	 40	 20	 15	 5	 58	 39
2-Chaves	 69	 40	 17	 18	 5	 55	 39
3-Feirense	 69	 40	 20	 9	 11	 55	 42
4-Sp.	Covilhã	 67	 40	 19	 10	 11	 63	 40
5-Benfica	B	 67	 40	 19	 10	 11	 75	 55
6-Sporting	B	 67	 40	 19	 10	 11	 55	 48
7-U.	Madeira	 66	 40	 18	 12	 10	 57	 34
8-Freamunde	 64	 40	 17	 13	 10	 41	 26
9-FC	Porto	B	 60	 40	 17	 9	 14	 63	 52
10-V.	Guimarães	B	 57	 40	 17	 6	 17	 63	 50
11-Portimonense	 56	 40	 14	 14	 12	 46	 49
12-UD	Oliveirense	 53	 40	 14	 11	 15	 42	 52
13-Beira-Mar	 53	 40	 14	 11	 15	 44	 42
14-Oriental	 52	 40	 13	 13	 14	 39	 43
15-Ac.	Viseu	 49	 40	 13	 10	 17	 47	 50
16-Farense	 49	 40	 12	 13	 15	 37	 48
17-Leixões	 48	 40	 13	 9	 18	 48	 55
18-Desp.	Aves	 46	 40	 10	 16	 14	 43	 49
19-Santa	Clara	 45	 40	 9	 18	 13	 32	 39
20-SC	Braga	B	 42	 40	 10	 14	 16	 40	 53
21-Olhanense	 42	 40	 9	 15	 16	 40	 52
22-Atlético	CP	 36	 40	 8	 12	 20	 47	 65
23-Marítimo	B	 35	 40	 9	 8	 23	 34	 64
24-Trofense	 29	 40	 7	 8	 25	 30	 68

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

beira-mar 1-1 Chaves
FC Porto b 1-1 Leixões

u. madeira 0-1 sporting b
Benfica B 2-1 Desp. Aves
Feirense 1-0 marítimo b
Oriental 2-0 Atlético CP

Olhanense 0-1 sC braga b
Portimonense 0-2 Freamunde
Sp. Covilhã 4-1 UD Oliveirense

Farense 1-2 Tondela
V. Guimarães B 2-0 Trofense

santa Clara 2-0 Ac. Viseu

reSultAdoS
Freamunde - Benfica B 25/04  11:00
Feirense - beira-mar  25/04  11:00 
sporting b - Oriental  26/04  06:00 
Atlético CP - FC Porto b 26/04  06:15
Chaves - desp. Aves  26/04  10:00 
Ac. Viseu - V. Guimarães B 26/04  10:00
Tondela - Portimonense 26/04  10:00
marítimo b - Farense 26/04  11:00
Trofense - Olhanense 26/04  11:00
SC Braga B - Sp. Covilhã 26/04  11:00
Leixões - santa Clara 26/04  11:00
ud Oliveirense - u. madeira 26/04  11:00

41ª jornAdA - horAS de montreAl

Meias-Finais	 					1ª	Mão	 				2ª	Mão
Nacional	-	Sporting	 							2-2	 										0-1
SC	Braga	-	Rio	Ave	 							3-0	 2015/04/29	15h

Marítimo	vs	Benfica	2015-05-28	|	14h45

1-Jackson	Martínez	[FC	Porto]	 25	 17
2-Jonas	[Benfica]	 22	 16
3-Lima	[Benfica]	 29	 14
4-Marco	Matias	[Nacional]	 28	 13
5-Ahmed	Hassan	[Rio	Ave]	 22	 12
6-Islam	Slimani	[Sporting]	 19	 11
6-André	André	[V.	Guimarães]	 27	 11
8-Moussa	Maazou	[Marítimo]	 18	 9
8-Anderson	Talisca	[Benfica]	 27	 9
8-Simy	[Gil	Vicente]	 25	 9
8-Eduardo	Salvio	[Benfica]	 26	 9
12-Zé	Luís	[SC	Braga]	 19	 8
12-Deyverson	[Belenenses]	 16	 8
12-Bruno	Moreira	[Paços	Ferreira]	 23	 8
15-Fredy	Montero	[Sporting]	 21	 7

jogador j g

melhores
         marCadores

PatríCio de saída? “não faço
PreVisÕes de futuro,
Penso dia a dia”
o futuro de rui Patrí-

cio no Sporting pare-
ce estar em aberto. entre 
os clubes que desejam o 
guardião ‘leonino’ estarão 
liverpool e dortmundo. 

Durante o jogo deste do-
mingo, frente ao Boavista, 
Rui Patrício atingiu uma 
impressionante marca ao 
serviço do Sporting: com-
pletou 8000 minutos na ba-
liza dos leões. O guardião 
‘verde-e-branco’ é um dos 

jogadores que tem lugar 
cativo no onze do clube de 
Alvalade, mas também um 
grande número de preten-
dentes fora de Portugal. Já 
depois da vitória frente à 

equipa orientada por Petit, o 
titular da baliza da selecção 
nacional foi questionado 
quanto a este facto e se es-
tará, na próxima temporada, 
na baliza do clube de Alva-
lade. Rui Patrício não foi 
claro quanto a uma resposta 

e deixou a porta da conti-
nuidade, mas também a da 
saída, abertas. “É curioso, 
não sabia disso [8000 mil 
minutos no Sporting]; foi o 
Marcelo que me disse antes 
do jogo começar. Fico muito 
orgulhoso, e mais ainda por 
termos ganho, isso é o mais 
importante”, realçou o guar-
dião após os 90 minutos, 
em declarações à Sporting 
TV. Posteriormente, ques-
tionado relativamente ao 
seu futuro, o guardião disse 
apenas que não faz previ-
sões e que prefere manter-
-se concentrado apenas no 
dia de amanhã. “Na minha 
vida, só penso dia a dia. Não 
faço grandes previsões de 
futuro, vivo um dia de cada 
vez. Para já estou aqui para 
ajudar e fazer o meu melhor. 
Vou tentar continuar como 
até aqui, pensando jogo a 
jogo”, respondeu o interna-
cional português.

tragédia em Paços de ferreira:
Jogador tomBa inanimado em CamPo

o jogo águias de eiriz-
-Baltar, integrado na 

Série 2 da 1.ª divisão da 
a. F. Porto, terminou em 
tragédia. quando esta-
vam decorridos 20 minu-
tos, jardel, avançado da 
equipa de Paços de Ferrei-
ra, sofreu uma paragem 
cardiorrespiratória e caiu 
inanimado em campo. 
Empresário na área do mo-

biliário, o atleta, de 35 anos, 
foi prontamente assistido 
pelas equipas médicas dos 
dois clubes e, posterior-
mente, pelos bombeiros e 
pelo INEM. De seguida, foi 
transportado para o Hospi-
tal São João, no Porto, onde 
se encontrava em coma e a 
lutar pela vida, na unidade 
de Cuidados Intensivos. O 
prognóstico é muito reser-
vado e, segundo o corpo 
clínico que acompanha o 
caso, as próximas 24/48 ho-
ras serão determinantes. No 
momento em que caiu ina-
nimado, Emanuel Soares, 
nome que consta no bilhete 
de identidade de “Jardel”, 
foi auxiliado por um joga-
dor do Baltar que, tirando 
a bandeirinha da mão do 

árbitro assistente, impediu 
que o adversário enrolasse 
a língua. 
Momentos de grande ten-

são que relegaram o jogo 
para segundo plano. Mais 
tarde, a equipa de arbitra-
gem deu o encontro por 

concluído, por não estarem 
reunidas as condições para 
prosseguir. Natural de So-
brosa, Paredes, “Jardel” 
esteve sem jogar dois anos, 
devido a problemas de saú-
de. Contudo, a paixão pelo 
futebol fez com que nunca 
desistisse de voltar a com-
petir. Recuperou e, há meio 

ano, realizou uma extensa 
bateria de exames médicos 
sob observação de um car-
diologista. 
Conseguido o aval clínico, 

o avançado aceitou o convi-
te do Águias de Eiriz para 
regressar ao futebol, cotan-

do-se como um jogador de 
grande importância na for-
mação orientada por José 
Manuel. Pai de uma filha de 
sete anos e dois gémeos de 
três meses, Jardel é elogia-
do por amigos e companhei-
ros de equipa, que o consi-
deram um exemplo dentro e 
fora de campo.
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