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agEnda da ComunidadE PortuguEsa 2016
a nossa colaboradora, Francisca reis, e o jornal 
a voz de portugal estão a preparar um caderno 
especial sobre todos os eventos de 2016. podem 
contactar-nos através do nosso email admin@
avozdeportugal.com ou por fax 514-284-6150. 

assim todos podem organizar a sua festa e informar a comunidade sobre os seus even-
tos com antecedência.

angariação dE fundos Para o “síndromE dE down”
Organiza-se festa de angariação de fundos para o “síndrome de down” com um grande 
espetáculo com os “portuguese Kids” e a banda Evolution em Laval. Este evento será no 
dia 26 de setembro de 2015 às 19h00 na sala da missão de nossa senhora de Fátima 
situada no 1815 rue Favreau, Laval. Haverá comida e bar. preço: 30$.

dEsfolhada do milho
a organização de pão de santo antónio da missão nossa senhora de Fátima organiza uma 
linda festa de desfolhada do milho no dia 19 de setembro de 2015. a noite será abrilhantada 
pelo dJ Entre-nós. a ementa será pão com manteiga, sopa à chefe, salada, chicharro frito, 
batata cozida e molho de vilão, malassada, café, chá e milho cozido. preço: 20 milhos para 
adultos e 10 milhos para crianças de 6 aos 10anos. para mais informações e reservas: C. 
moniz: 450-688-8260; a. machado: 514-793-3156; F. arruda: 450-688-5688.

almoço / Convívio no dia dE Jogo
O Sport Montreal e Benfica vai realizar no próximo domingo, dia 20 de setembro de 2015, 
um “Almoço Convívio”. Em dia de jogo (Porto vs Benfica) poderá deliciar-se com a melhor 
FEiJOada de montréal ou com um belo peixinho grelhado. Faça a sua reserva: raquel 
pires (514 569 8501) ou Ze Carlos (514 947 0916).”

Xviii assEmBlEia gEral do ConsElho
mundial das Casas dos açorEs 

a Casa dos açores do Quebeque informa seus sócios e a comunidade 
que, no âmbito das celebrações do Xviii assembleia geral do Con-
selho mundial das Casas dos açores (CmCa), haverá uma sessão 
de boas-vindas aos representantes das Casas dos açores do todo o 
mundo, na próxima quinta-feira 24 deste mês, pelas 19H30, na sua 
sede. também na nossa casa, e inserido dentro dos trabalhos da 
a.g., no dia seguinte dia 25, haverá o lançamento do portal do Con-
selho mundial.

info@tvPm.Ca
514.993.9047

programa da semana
Quinta-feira 17 de setembro
- montreal magazine organizou debate politíco
  no restaurante Estrela do Oceano

sábado 19 de setembro
- Festa da nosso senhor da pedra e 
  santíssimo sacramento em gatineau, Qc.

Bodas dE ouro do CluBE Portugal
O Clube portugal de montreal celebra o seu 50º aniversário (bodas de 
Ouro), no 14 de novembro de 2015 pelas 18h. para esta ocasião, esta 
associação organiza o Jantar de gala. Este acontecimento será na 
linda sala de receção plaza antique situada no 6086 sherbrooke Este. 
Haverá muitas surpresas durante a noite e ela será animada pela mar-
ta raposo, dJ moreira, Júlio Lourenço, sara Franco, o rancho Folcló-
rico “praias de portugal”, e, pela primeira vez em montreal, a grande 
cantora ágata. para mais informações ou reservas: 514-844-1406.
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS
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editorial

ElEiçõEs no Canadá 

as criaturas mediáticas 
proliferam em vários 

formatos e erguem-se vazias 
como balões enfeitados sobre os obscuros co-
rações. os cérebros e os braços de quem faz 
o progresso e eleva a condição humana, es-
ses Milagres da terra conquistados a pulso e 
tantas vezes desbaratados levianamente.
Poderíamos tomar em conta a erupção de tais 

personagens se, olhando para as elites dominan-
tes, bem instaladas no regime democrático, não 
as víssemos com os mesmos tiques, na mesma 
competição gananciosa, com a mesma falta de 
pudor, rindo-se da austeridade no Canadá. O 
combate político vai a reboque destas modas, 
descendo à cidade como um circo de malaba-
ristas, ilusionismos das causas e dos valores, 
falsifica-se em proveito do espetáculo.
Precisamos das eleições porque muitas coisas 

nos inquietam. Por estranho que pareça, a con-
tradição entre valores de esquerda, cujo fun-
damento é a bem dizer de natureza cristã e os 
valores de direita, assentes na organização do 
Estado, tipo novelo de onde cada um dos no-
vos protagonistas puxa o seu fio, mobiliza-nos 
em campos diferentes. Em boa verdade, todos 
aqueles valores estão presentes de um lado e do 

outro. A grande diferença está na prioridade e 
na acentuação que se lhes dá.
Por isso os jovens de hoje ouvem daqui  a dali 

sobre coisas e voltam a pensar nos seus proble-
mas atuais. Retomarão as lutas do novo contra 
o velho de um modo diferente e mais ajustado 
aos tempos.
O Canadá já esteve na vanguarda do mundo. 

Que Canadá teríamos hoje sem a baixa política 
que o destruiu?   É verdade que o mundo vai 
perigoso e injusto e a Humanidade parece estar 
na mão da desumanidade. De qualquer modo, 
parece melhor encontrarmos o fio à meada da 
nossa coerência, ou seja ao que dos nossos es-
forços pode transitar para o bem-comum.
É tempo de continuar a ultrapassar frontei-

ras sociais e culturais, onde se alimentam fal-
sas questões para evitar as verdadeiras. On-
tem como hoje é necessário aprender o gosto 
de viver... Contribuir para a transformação da 
qualidade de vida para todos os cidadãos e con-
gregar esforços e vontades e a capacidade de 
diálogo, mesmo nos momentos mais delicados, 
fazendo valer os princípios que regem a civili-
zação, pelas nossa próprias esperanças por uma 
sociedade mais justa e fraterna!... Efetivamente 
devemos fazer com que o Canadá volte às suas 
raízes de paz  e ao pensamento de nogociador 
diplomático nas suas causas políticas no mun-
do. 
O esquecimento da igualdade natural trouxe, 

como consequência a degeneração da espécie 

humana, as violências, as guerras a emigração 
e uma parte considerável de preocupações e 
aflições que atormentam o coração do homem 
moderno.
 Estas palavras de reflexão podem ser conside-

radas inválidas para esta ocasião de campanha 
eleitoral. No reverso delas estreitamente asso-
ciadas, está a paciência do comportamento hu-
mano sujeito a dificuldades humilhantes e a cri-
se económica. Como diz a minha Mãe, a gente 
está sempre a aprender...
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a devoção à Senhora dos 
Milagres, remonta ao sé-

culo XVii, mas entre nós, con-
tinua bem presente. Jovens e 
menos jovens, continuam a 

participar em grande número na novena que 
a ela se dedica, rezando com sentimento.
Tal como na Terceira, em que os peregrinos par-

tem dos quatro cantos da ilha rumo ao Santuário 
de Nossa Senhora dos Milagres. Em Montreal, 
todos os dias, a partir do primeiro dia da novena, 
chegam a Hochelaga, grupos que fazem a cami-
nhada, na sua maioria, a partir da Missão Portu-

guesa Santa Cruz, um percurso de 12 km. Uns 
caminham pela Fé outros pela festa e tradição.
Este ano estivemos em sintonia com a terra mãe. 

Nem sempre a festa coincide no mesmo dia, por 
se realizar logo a seguir ao Sagrado Coração de 
Jesus e no Açores a fazerem sempre no segundo 
Domingo de Setembro.
Nesta festa aprendi com o Dauno Ferreira, artis-

ta em arte floral, enquanto enfeitava o andor. A 
parte mais visualizada, é a traseira. E, tem toda a 
razão. Nunca tinha pensado nisso.
Durante a festa houve uma participação de um 

grupo de Mariachi. Fizeram recordar outros tem-
pos, em que nos casamentos foi moda se oferecer 
um desses grupos aos noivos e a seus familiares. 
A família Figueroa interpretou alguns números 
da música popular mexicana.

No Domingo, a missa solene, presidida pelo 
Reverendo Padre José Maria e acolitada pelo 
Hugo e pelo Brian, teve lugar na igreja Notre 
Dame des Victoires e contou com a animação do 
Grupo Coral de Santa Cruz.
Após a cerimónia religiosa, a procissão, acom-

panhada pela Filarmónica do Divino Espírito 

Santo de Laval, desceu a rua Lacordaire até à 
Associação Portuguesa do Espírito Santo. Vá-
rios foram os organismos presentes e foram nu-
merosas as pessoas que caminharam atrás do 
andor, algumas até descalças, pagando assim as 
suas promessas. 
Marcaram presença as raínhas da festa do Espí-

rito Santo deste ano, a Adriana Godinho e a Ma-
riza Sousa. A raínha da Festa de Nossa Senhora 
dos Milagres, Sabrina Cardoso, filha do saudoso 
Paulo Henrique, é uma doçura de pessoa. Her-
dou o sorriso e a bondade de seu pai. Com uma 
elegância deslumbrante, foi acompanhada pe-
las damas, sua irmã Kayla e sua prima Alexia. 
Ao chegarmos à Associação, depois da oração 

dirigida pelo Padre José Maria, o Grupo Coral, 
liderado por Inês Gomes, cantou o “Adeus à Vir-
gem”, que é um momento muito emocionante. 
Enquanto à imagem recolhia, a Filarmónica foi 
tocando o hino a Virgem. O tradicional “pão de 
mesa”, um género de massa sovada, tradicional 
da ilha de Jesus, confeccionado por um grupo de 
senhoras daquela agremiação, chefiado pela Cla-
rinha Laranjo, não deu para as encomendas, e, 
cozeram duas sacas.
Um arraial animado, com um pequeno concer-

to pela Filarmónica do Divino Espírito Santo 
de Laval que tocou alguns trechos do seu vasto 
reportório e de baile com o conjunto Evolution, 
que exagerou com os seus decibéis.
os petiscos que prepararam para a festa es-

tavam uma delícia, parabéns para as pessoas 
da cozinha. o décio cardoso, presidente da 
associação e o Álvaro godinho, coordenador 
deste acontecimento, estão de parabéns pelo 
trabalho desempenhado. graças a esse esfor-
ço, foi possível apresentar mais uma edição da 
festa em honra de nossa Senhora dos Mila-
gres.

fEsta Em honra dE nossa sEnhora dos milagrEs
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alzira silva quEr sEr a voz
das ComunidadEs Em Portugal

alzira Silva esteve entre 
nós terça-feira passada 

como candidata pelo Partido 
Socialista a deputada para 

representar toda a emigração fora da euro-
pa, ou seja, para nos representar.
Natural dos Açores, jornalista, licenciada em 

Filologia Germânica, especializada em Ciên-
cias Documentais e com pós-graduações nas 
áreas da Cultura e Comunicação, Migrações e 
Relações Interculturais, foi Diretora Regional 
das Comunidades nos VII, VIII e IX Governos 
Regionais dos Açores, durante doze anos.  
Já estávamos habituados à sua presença antes, 

porque veio recentemente acompanhar a Pre-
sidente da Assembleia Legislativa dos Açores 
e anteriormente costumava vir como Diretora 
Regional das Comunidades, tendo apoiado, 
nestas funções, alguns projetos da comunidade 
de Montreal e visitado por diversas vezes esta 
comunidade e as suas organizações. 
Pela primeira vez apresentou-se como candi-

data do Partido Socialista para representar toda 
a comunidade residente no Canadá e noutros 
países não-europeus em Portugal e mostrou-se 
disponível para nos ouvir, para nos esclarecer 
e para valorizar cada cidadão residente fora da 

Europa bem como cada movimento associativo 
– o que, de resto, aconteceu no passado, quando 
esteve no Governo dos Açores. 
Alzira Silva esteve com a comunidade no Sa-

lão da Missão de Santa Cruz, onde, com a pro-
ximidade a que nos habituou, explicou como se 
processa a próxima votação para a Assembleia 
da República, por correspondência. 
Apelou a que todos votem para verem refor-

çados os seus direitos em Portugal, adiantando 
que, quem não vota, não tem a quem queixar-
-se. O voto desta vez é por correspondência, ou 
seja, cada recenseado recebe em sua casa o do-
cumento para votar, segue as instruções e depo-
sita o boletim no correio com a fotocópia do seu 
cartão de cidadão, frente e verso, até ao dia 2 de 
outubro. Referiu que aceitou este desafio por-
que acredita ser útil às Comunidades portugue-
sas, acreditando no imenso potencial que são os 
portugueses residentes no estrangeiro, e que é 
sua missão apoiá-los nos seus sonhos e inicia-
tivas. Propõe-se acompanhar os seus sucessos 

e lutar, como sempre fez, pelas suas causas, 
para fortalecer o relacionamento com Portugal. 
Acredita ainda que pode, em conjunto, aproxi-
mar Portugal das suas Comunidades emigradas 
e desenvolver projetos que contribuam para va-
lorizar as pessoas e o país que os viu nascer.
Defende um programa eleitoral inovador, in-

clusivo e que conta com a participação de todos 
para construir comunidades mais amplas, infor-
madas, atentas, modernas e abertas a uma nova 
maneira de viver Portugal. De entre os compro-
missos assumidos no mesmo, destacam-se, en-
tre outros e em primeiro lugar, a promoção da 
informação e a simplificação da vida dos emi-
grantes, isto é, informar, desburocratizar e sim-
plificar, referindo que é necessário haver a ca-
pacidade de dar respostas rápidas e eficazes às 
necessidades quotidianas e às questões excecio-
nais, assim como atender de forma competen-

te os cidadãos residentes no estrangeiro. Neste 
sentido, propõe-se contribuir para eliminar as 
discriminações e os entraves burocráticos, e 
respeitar o trabalho de uma vida reequacionan-
do pensões e impostos. Também assume o com-
promisso de valorizar o movimento associati-
vo, potenciando os seus valores e projetando 
as comunidades pelo mundo fora, uma vez que 
entende que valorizando o movimento associa-
tivo e os cidadãos como afirmação e preserva-
ção da identidade cultural das comunidades é 
um modo de manter a presença de Portugal no 
mundo viva e atuante. Por isso, propõe-se tra-
balhar em conjunto para comunidades mais in-
clusivas e participativas. Estimular o empreen-
dedorismo e abrir caminho ao investimento é 
outro dos compromissos que assume e pretende 
honrar. Refere que é necessário facilitar as con-
dições de investimento no país e proporcionar 
parcerias com empresas portuguesas apostadas 
na sua internacionalização, a par dos incenti-
vos ao empreendedorismo e investimentos es-

tratégicos, através, por exemplo, do apoio às 
câmaras de comércio e indústria na informação 
aos seus associados. Na área da solidariedade, 
propõe-se apoiar os mais carenciados e oferecer 
mais justiça social, através, nomeadamente, da 
revisão dos apoios sociais, uma vez que consi-
dera que apoiar os emigrados com dificuldades 
é uma obrigação de Portugal, sendo no entanto 
necessário rever estes apoios de forma justa, as-
sim como clarificar os apoios ao associativismo. 
Nas áreas da cultura, da internacionalização da 
ciência e do conhecimento, propõe-se estimular 
o enriquecimento e a diversidade culturais bem 
como a criação artística, assim como cuidar do 
património divulgando os artistas das comuni-
dades e de Portugal e apostar nas relações com 
as diásporas científicas. Para além da aposta na 
modernização contínua e na simplificação dos 
serviços consulares bem como na adequação 
dos seus recursos humanos e na sua preparação 
profissional, o reforço do ensino do português 
no estrangeiro é uma das suas bandeiras, pre-
tendendo criar uma verdadeira estratégia para 
o ensino da Língua Portuguesa, promovendo a 
sua expansão nos diferentes países da diáspora, 
e eliminando a discriminação da oferta que se 
verifica no presente, no que ao acesso e finan-
ciamento diz respeito. O PS – Partido Socialis-
ta – propõe, com a candidatura de Alzira Silva, 
conforme a própria refere, uma política sólida, 
desburocratizada e clara, que vá ao encontro 
das necessidades e expetativas dos portugueses 
dos vários continentes, com sensibilidade, fir-
meza e sentido de partilha. 
alzira Silva quer mais Portugal nas comu-

nidades e mais comunidades em Portugal. 
Afirma que não faz promessas exceto uma: 
trabalhar com empenho e dedicação para 
servir as comunidades. 

franciSca reiS
fotoS de Miguel féliX

freis@avozdePortugal.coM



A Voz de PortugAl  |  16 de setembro de 2015  |  P. 6

Podemos esmagar
aqui as suas uvas

em utensílios
ultra modernos

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

Para vos servir
Roberto Carnevale • José da Costa • Franco 

Tel.: 514.327.0505
8785 Pascal Gagnon,  Montréal • Aberto 7 dias
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BloomBErg PrEvê mElhorias 
no dEsEmPrEgo E na 
EConomia PortuguEsa

um grupo de 25 economistas integrou a equi-
pa da Bloomberg que analisou a economia 

portuguesa, fazendo uma antevisão daquilo que 
serão os próximos dois anos. As boas notícias sur-
gem sobretudo ao nível do emprego. O grupo da 

Bloomberg estima que a taxa de desemprego caia 
para os 12,6% até ao final do ano, opondo-se aos 
13,2% previstos na última avaliação. Até 2016, 
os economistas acreditam que esse valor chegue 
mesmo aos 11,2%, noticia o Observador. Ao ní-
vel da própria economia, os economistas preveem 
que, este ano, o Produto Interno Bruto (PIB) deve-
rá crescer 1,7%, tal como anteviu o Banco de Por-
tugal, e 1,8% em 2016. O painel acredita também 
que esta revisão em baixa de 0,1% se alongará até 
2018, mantendo a crença de que existem apenas 
uma probabilidade de 5% que a nossa economia 
volte a entrar em recessão durante o próximo ano.
Quanto ao défice, as notícias são menos anima-
doras. O grupo prevê que o objetivo dos 3% até 
ao final do ano não se vai concretizar, mantendo-
-se nos 3,1%. Contudo, os valores prometem me-
lhorar nos próximos dois anos, altura em que a 
Bloomberg acredita que Portugal atingirá 2,5% e 
1,9% do PIB, respetivamente.

PaPa vai PartiCiPar Em filmE
Português soBrE as aPariçõEs

“nunCa ConhECi um 
Português mau”, 
garantE o PaPa
o Papa francisco revelou, aos microfones 

da rádio renascença, que a impressão 
que tem dos portugueses é a melhor possível.
“Nunca conheci um português mau”, garantiu 

o líder da Igreja Católica que revelou que o pai 
tinha um colega de trabalho que era português 
e que era um “bom homem”. “Também conheci 
uma senhora, com mais de 80 anos, que me cau-
sou uma boa impressão”, recordou. Francisco pe-

diu aos portugueses para que rezem por ele, pois 
“ninguém tem garantida a felicidade mundana”. 
“Muitas vezes pergunto-me como será a minha 
cruz. As cruzes existem. Não se veem, mas estão 
lá”, assegurou. Relativamente à sua popularida-
de, o Sumo Pontífice garantiu que isso não quer 
dizer nada, lembrando que “também Jesus, num 
certo momento, foi muito popular e depois aca-
bou como acabou”.
“Que Deus vos abençoe e que a Virgem de Fá-

tima vos proteja”, terminou.

o produtor executivo e presidente executivo da 
Imaginew revelou ao Jornal de Notícias que 

o filme que está a preparar, e que se chamará ‘Fé’ e 
é sobre a “Senhora mais brilhante que o Sol”, que 
deverá contar com a participação especial do Papa 
Francisco. Segundo aquela publicação, a data de 
estreia do filme será 13 de maio de 2017, dia em 
que se assinala o centenário das aparições de Nos-
sa Senhora de Fátima aos pastorinhos Francisco e 
Jacinta na Cova da Iria.Confirmada está já a pre-
sença do Sumo Pontífice em Fátima, nas come-
morações do centenário e quase confirmada está 
a participação do Papa no filme ‘Fé’. Rui Pedro 
Oliveira já entrou em contacto com o Vaticano. 

Enviou o avatar do Papa e explicou do que se trata 
o projeto, tendo recebido a “indicação de que sua 
santidade vai aceitar” pois teve uma “recetividade 
muito boa”. A ideia do filme é portuguesa, mas 
conta com profissionais que trabalharam em fil-
mes como ‘Avatar’, ‘Harry Potter’ e ‘Senhor dos 
Anéis’, acrescenta o Jornal de Notícias. O respon-
sável pelo projeto tece críticas à Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa que, 15 meses depois de 
lhe ter sido apresentado o projeto, “respondeu esta 
semana que não estava interessada”. Também os 
secretários de Estado da Cultura e Turismo são 
criticados. Há seis meses Rui Pedro Oliveira pe-
diu “autorização para usar o carimbo da secretaria 
para dar mais credibilidade ao projeto”, mas até 
agora não foi dada ainda uma resposta. Assim, se 
o Papa aceitar emprestar a voz à sua personagem 
será uma mais-valia, não só simbólica, mas tam-
bém monetária. Caso o projeto não consiga reunir 
o necessário financiamento, o Vaticano poderá dar 
uma ajuda para não deixar o filme cair.
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O dia das eleições federais é Segunda-feira,  
dia 19 de Outubro. Está recenseado para votar?

A maioria dos eleitores já está recenseada. Mas, se mudou de 
recentemente ou se está a planear mudar-se antes do dia das 
eleições, poderá necessitar de atualizar o seu endereço.  

Com um registo actualizado, obterá:
• um cartão de eleitor personalizado que o informa  

quando e onde deve votar 
• um atendimento mais rápido nas urnas

Verifique e actualize hoje o seu registo em elections.ca ou  
contacte o número 1-800-463-6868 (    TTY 1-800-361-8935).

A Elections Canada dá-lhe toda a informação de que precisa  
para que possa votar.

Mudou-se recentemente?  
Certifique-se de que está preparado  

para votar.

5735-EC-ERP-Ph2-Ad-Portuguese01.indd   1 2015-08-29   5:54 PM

graCiosa rECEBE 18 PaísEs 
E rEgiõEs Para o Colóquio da lusofonia
Santa cruz da graciosa vai 

acolher, pela primeira vez, en-
tre 24 e 27 de setembro a aicl (e 
os colóquios da lusofonia na sua 
24ª edição). 
Os convidados de honra deste 24º 

colóquio são o Prémio Nobel da 
Paz Dom Ximenes Belo, o escritor 
Valter Hugo Mãe e a Dra. Marisa 
Mendonça, Diretora Executiva do 
IILP/CPLP (Instituto Internacional 
da Língua Portuguesa). 
Cinco autores açorianos deslocam-

-se a Santa Cruz para divulgar a pu-
jante literatura de matriz açoriana, 
promovida pelos Colóquios desde 
2006 (Álamo Oliveira, Brites Araú-
jo, Norberto Ávila, Susana Marga-
rido, Victor Rui Dores). 
Realce ainda para o anúncio do 

vencedor do 3º Prémio AICL Aço-
rianidade, em parceria com a Edito-
ra Calendário de Letras. 

Com sete dezenas de inscritos, 
este Colóquio tem uma sessão es-
pecial dia 24, na Escola Secundá-
ria da Graciosa, para a qual foram 
convidadas várias personalidades a 
fim de haver uma interligação entre 
académicos, escritores, professores 
e alunos. 
Neste colóquio serão abordados 

temas como a Lusofonia e Língua 
Portuguesa, Açorianidades e Tradu-
tologia.  Haverá – para além das ses-
sões científicas – recitais de Poesia, 
recitais do Cancioneiro Açoriano e 
de poetas açorianos musicados pelo 
Conservatório Regional de Ponta 
Delgada, Ana Paula Andrade, ao 
piano, acompanhada ao violino por 
Carolina Constância, e num recital 
com o tenor graciosense Francisco 
Lobão, do Teatro Nacional de São 
Carlos, que se desloca de propósito 
para esta intervenção, a atuação do 

Grupo Folclórico de Guadalupe, es-
petáculos com o “Grupo Gira Tea-
tro” (de Florianópolis, Santa Cata-
rina, Brasil) e a companhia local “A 
Semente”, e ainda surpresas musi-

cais evocativas do passado musical 
da ilha Graciosa pelo grupo Coro de 
Câmara MUS&CANTO e alunos 
do Ensino Artístico EBSGraciosa 
As 18 regiões e países representa-

dos são: Alemanha, Açores, Angola, 
Austrália, Brasil (Estado do Goiás, 
Estado do Rio Grande do Sul, Es-
tado de Rondónia, Estado de San-
ta Catarina, Estado de São Paulo) 

Cabo Verde, Canadá, EUA, Gali-
za, Luxemburgo, Portugal, Macau, 
Moçambique e Timor, incluindo 5 
representantes das três academias 
de língua portuguesa. 
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este é o primeiro de uma 
série de artigos  sobre jo-

vens  luso-descendentes com 
carreiras promissoras no mundo das artes, do 
desporto, dos negócios e das ciências. o jor-
nal A Voz de Portugal acredita nestes filhos da 
diáspora portuguesa e sabe que é importante 
apoiá-los porque são eles o futuro e orgulho 
da nossa comunidade.

O primeiro que damos a conhecer nasceu em 
Montreal a 11 de maio de 1993.
Jason  Joseph Coroa  é  Filho de Maria Isabel 

Correia Coroa natural de São Miguel e de  Fran-
cisco  Manuel de Sousa Pimentel da Terceira. 
Foi aluno da Escola  Primária St-Joseph e da 

Escola Secundária de Anjou. Não frequentou a 
escola portuguesa mas seus pais e avós fizeram 
sempre questão de falar-lhe em português. Sem-
pre gostou de cantar e animar as festas familiares 
mas não passava duma brincadeira.  Foi durante 
um espetáculo no liceu que descobriu  que queria  
ser cantor. Inscreveu-se no Cégep  Marie-Victo-
rin para estudar música clássica e aprender  as 

técnicas ligadas a essa arte. Dedicou-se durante 
os primeiros tempos à ópera, convicto que esse 
era o seu caminho artístico.
A nossa comunidade descobriu este jovem em 

2012 no espetáculo “Santa Cruz tem talento”, 
uma iniciativa da universidade dos tempos livres 
da Missão  Santa Cruz. Jason foi a grande revela-
ção dessa noite levando consigo o primeiro pré-
mio com a sua interpretação da canção “Saudade” 
da falecida artista cabo-verdiana Cesária Évora. 
Há pouco mais dum ano descobriu o fado e 

afirma ter  encontrado nessa expressão musical 
o seu verdadeiro chamamento. Afirma que as 
suas referências no mundo do fado são Fernando 
Maurício, Ricardo Ribeiro e de modo particular 
Argentina Santos. Há muito tempo que sonhava 
ir ao continente. 
Foi graças à generosidade do grande Zé Perdi-

gão que Jason concretizou esse sonho. O fadista 
vimarense ficou encantado com a voz do jovem 
quando esteve de passagem este verão pelo Fes-
tival Portugal de Montreal e resolveu apadri-
nhar esta viagem do jovem pelas ruas estreitas 

do bairro que viu nascer o fado: a Mouraria. Em 
Lisboa, descobriu que para ser fadista  é essen-

cial ter confiança naquilo que se faz e no que se 
sente porque só assim é que o fado faz sentido. 
Este rapaz tem muitos sonhos por realizar entre 
os quais: cantar ao lado de Ginette Reno, ter uma 
quinta com muitas vinhas e claro viver do fado. 
Jason é um rapaz muito ligado à família espe-

cialmente ao seu avô.  Quando a loja onde ele 
trabalhava fechou, ele definiu ficar em casa  para 
tomar conta do seu avô nonagenário   que sofre 
de Alzheimer: o tio Coroa como é conhecido.  
Para ele, o seu avô materno foi e será sempre 
o seu ídolo. O neto admira o grande homem de 
trabalho e luta que foi o avô porque não nunca se 
arrependeu das coisas que fez nem das decisões 
que tomou. 
Jason espera num futuro próximo gravar um ál-

bum e já começou a trabalhar nesse sentido. Par-
ticipou recentemente num programa de televi-
são do canal TVA chamado “faites comme chez 
vous”, cujo objetivo é gravar um concerto musi-

cal na casa de cada um dos quatro participantes. 
No fim é eleito um vencedor.  Convidamos todos 
a verem a emissão que será difusa no mês de ou-
tubro.  Quem quiser seguir o Jason pode fazê-lo 
na sua página de facebook: Jason Coroa fado.

Jason Coroa, uma voz inEsquECívEl
elizabeth
carreiro
MartinS

ecMartins@avozdePortugal.coM

a noVa geração
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Jorge correia
jcorreia@avozdePortugal.coM

mais do mEsmo

candidatos e candidatu-
ras multiplicam-se, mas 

nem os tão esperados frente 
a frente, debates, comícios e 
outras formas mediáticas de 

esclarecimento público sobre o que pensam os 
candidatos e o que pretendem fazer parecem 
surtir efeito.
O esclarecimento deve começar pelo alcance de 

cada candidatura, o que ela pode fazer dentro das 
regras democráticas e do emaranhado de influên-
cias e interesses que se movimentam a toda hora 
por trás dos bastidores. Aqui quase todas as candi-
daturas pecam pelo excesso, pelo desvio, apostan-
do no desconhecimento da esmagadora maioria 
dos eleitores, prometendo aquilo que não podem 
cumprir mas que estrategicamente podem colocá-
-los na ribalta e em caso de falha podem atribuir 

a responsabilidade a terceiros ou à conjetura.Te-
mos os candidatos espetáculo, que como fogo 
de artifício, disparam coloridamente em todas as 
direções, ora vitimizando-se ora exaltando-se às 
mais altas alturas do saber e do génio. Movem 
inúmeras multidões, não por convicção, mas por 
simpatia pelo seu método tipo “espalha brasas”, 
aparentando que tudo vão mudar e que os males 
da Humanidade vão acabar sobre o seu génio. 
Temos os candidatos nostálgicos, persistentes, 

teimosos, agarrados a ideologias ultrapassadas 
ou que já se mostraram de resultados desastrosos. 
Fazem parte muitas vezes parte de movimentos 
políticos que lutam desesperadamente por che-
gar ao poder, mas quando lá chegam, deparam-
-se com aquilo que nunca quiseram admitir antes: 
a engrenagem política é de uma inércia tal e de 
uma forma tal que não lhes permite qualquer mo-
vimentação. Aqui enveredam por dois caminhos 
principais: manter firmeza no que os levou até 
lá, para o bem e para o mal (normalmente mais 

para o mal), ou transmutam-se no oposto que tan-
to combateram, chegando muitas vezes a serem 
“mais papistas que o papa”. Existem também os 
oportunistas, os narcisistas, os tiranos, os ingé-
nuos e outros, que vão pululando a paisagem po-
lítica aparecendo aqui e ali, ao sabor dos ventos e 
situações, muitas vezes com resultados catastrófi-
cos. Temos no entanto que ser corretos: não é fácil 
gerir pessoas e grupos num sistema democrático. 
Não estou aqui a defender qualquer forma de tira-
nia ou absolutismo, apenas assinalo que mover-
-se e coordenar tantos interesses particulares por 
forma a atingir qualquer objetivo não é fácil. Isto 
nasce da forma narcisista com que cada pessoa 
vê as vantagens que pode tirar de um ou de outro 
candidato. Dependendo das circunstâncias e das 
pessoas, temos o eleitorado (e grupos de interesse, 
lóbis, etc.) a dirigir-se para um candidato apenas 
porque ele promete aquilo que querem ouvir.
Vamos a exemplos: como pode um candidato 

prometer mais empregos? Como pode prometer 
mais consumo privado? Como pode prometer 
mais pensões, mais subsídios, mais salários, mais 
creches, mais educação, mais saúde, mais tudo? 
Estará na mão dele agir diretamente sobre estas 
áreas? Aqui entra um aspeto significativo: recur-
sos financeiros. Palavra maldita mas adorada por 
todos. Este sim é quem movimenta o mundo em 
que vivemos. No entanto este recurso está com-
pletamente fora do controle dos candidatos, ou 
porque recebem um determinado orçamento sobre 
o qual não têm controle ou porque simplesmente, 
no caso dos governos, não têm qualquer capacida-
de de ação sobre os capitais. Já referi noutro artigo 
anterior que passamos de um modelo de finanças 
dominado pelo Estado para um modelo em que 
ambos estão separados. 
enquanto isto assistimos a mais do mesmo, ou 

seja, exposição de ideias que dificilmente terão 
aplicação prática. Será necessário, mantendo 
todas as ações de campanha, exigir mais dos 
candidatos, não só no aspeto substancial mas 
também no aspeto informativo e de princípios.

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de très. perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc lafontaine. disponível a 

01 julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .
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história do CongrEsso
mundial das Casas dos açorEs
num dos intervalos do iV congresso das 

comunidades, realizado na horta em 
1996, alguns dirigentes de casas dos açores, 
entre os quais, Miguel loureiro, da casa dos 
açores de lisboa, emília Mendonça, da casa 
dos açores da nova inglaterra, alfredo Pon-
te, da casa dos açores do quebeque, ruben 
Santos da casa dos açores no algarve e José 
tavares rebelo, da casa dos açores do norte, 
em conversa amena e informal, debateram a 
necessidade de as casas dos açores se reuni-
rem com maior frequência e não só durante a 
realização de congressos ou outros encontros 
promovidos pelo governo regional. Sem se 
ter chegado a qualquer conclusão, ficou no ar 
a ideia de que uma reunião anual seria vanta-
josa para as nossas instituições.

Em 15 de Junho de 1996, a Casa dos Açores do 
Norte organizou no Porto, por ocasião da Festa 
do Espírito Santo, um Colóquio intitulado “Para 
que serve uma Casa dos Açores?”. Para este Co-
lóquio, que decorreu numa sala do Ateneu Co-
mercial do Porto, foram convidadas as Casas dos 
Açores do continente português, bem como as 
Casas irmãs da Nova Inglaterra e do Quebeque. 
Não foram convidadas outras Casas, porque o 
dinheiro não chegava. Mas marcaram presença 
neste colóquio, representantes da Câmara de Co-
mércio e Indústria dos Açores e da Câmara de 
Comércio do Porto, que também apresentaram 
comunicações.
Foi durante este Colóquio que João Pacheco, na 

altura Presidente da Casa dos Açores da Nova 
Inglaterra, lançou, pela primeira vez, a ideia da 
“criação duma associação formada por todas as 
Casas dos Açores”. Associação que, na opinião 
daquele dirigente, “poderia abrir caminho em 
busca de soluções melhores”. Também Alfredo 
Ponte, dirigente da Casa dos Açores do Quebe-
que, afirmou na altura que as Casas dos Aço-
res “precisavam de contactos maiores com os 
Açores e mesmo com as experiências de outras 
Casas dos Açores”. Na mensagem enviada pelo 
professor-doutor Monteiro da Silva ao referido 

Colóquio, pudemos ouvir: “as Casas dos Aço-
res, para além de poderem ser vistas, sobretudo, 
na perspetiva de polos multiplicadores da nossa 
identidade cultural, poderão desempenhar um 
papel muito importante como agentes potencia-
dores das oportunidades da Região de que emer-
gem, nas áreas onde se encontram implantadas”.
Em 7 e 8 de Junho de 1997, a Casa dos Aço-

res da Nova Inglaterra, com o apoio da Direção 
Regional das Comunidades, organizou em New 
Bedford, o I Encontro das Casas dos Açores, 
que reuniu, pela primeira vez na história, todas 
as Casas dos Açores do mundo. Durante esse 
encontro foram aprovadas na generalidade, as 
bases para a constituição dum organismo mun-
dial, apresentadas pela Casa dos Açores do Nor-
te. Nas conclusões deste Encontro, apresentadas 

à imprensa no dia 9 de Junho, podia ler-se este 
ponto: “Desenvolver as bases já apresentadas 
neste Encontro, com vista à eventual criação de 
uma “Federação” Mundial das Casas dos Aço-
res, a definir no próximo Encontro”. A realiza-
ção deste Encontro ficou a dever-se a um notável 
trabalho de organização da Casa dos Açores da 
Nova Inglaterra. Instituições prestigiadas como 
o Grupo de Amigos da Ilha Terceira (Pawtucket, 
RI) e a Sociedade Cultural Açoriana (Fall River, 
MA) acolheram esta iniciativa com simpatia.
Em 13 de Novembro de 1997 foi criado, final-

mente, na cidade da Horta, o Conselho Mundial 
das Casas dos Açores, durante a realização do 
I Assembleia Geral do Conselho Mundial das 
Casas dos Açores (CMCA), também com o im-
portante apoio da Direcção Regional das Comu-
nidades e o entusiasmo da Drª Alzira Silva, Dire-
tora Regional, que sempre acolheu com carinho 
as iniciativas das nossas Casas. Não devemos, 
no entanto esquecer que a ideia dum organismo 
mundial nasceu no Porto, pela voz de João Pa-
checo, da CANI, em 15 de Junho de 1996.

José Manuel tavares rebelo
Ex-Presidente da Casa

dos açores do norte (Porto)

Casa dos 
açorEs Em lisBoa

a Casa dos Açores em 
Lisboa, foi fundada em 27 

de Março de 1927. 
O projeto que deu origem à 

CAL nasceu em 1925, com 
uma commissão encarregada 
de redigir os Estatutos que fo-

ram aprovados em Assembleia Geral na Socie-
dade de Geografia de Lisboa, nascendo assim o 
Grémio dos Açores em 12 de Abril de 1928, que 
por sua vez em 1938 deu lugar à CAL. É uma 
Associação de Utilidade Pública desde 1928 e 
Membro da Ordem do Infante D. Henrique des-
de 1989. 
Desde o tempo de sua fundação a CAL teve 

várias instalações provisórias até que em 1970 
adquiriu o palacete onde se encontra presente-
mente, na Rua dos Navegantes. 
É a casa mais antiga do mundo. Seu atual presi-

dente é o Dr. Miguel Loureiro.

Casa dos açorEs
do rio dE JanEiro

considerada uma entidade 
luso-brasileira sem fins 

lucrativos, a CARJ, é uma 
instituição de cariz açoriano 
com a finalidade de manter 
as tradições e cultura do povo 
que a fundou. Fundada em 17 

de Julho de 1952, é presentemente a segunda mais 
antiga Casa dos Açores do Mundo. 
Foi condecorada pelo Presidente da República 

Portuguesa, em 1958 com a Ordem de Beneme-
rência. Seu atual Presidente é Fernando Fagun-
des.

Casa dos açorEs
dE hilmar

a Casa dos Açores de 
Hilmar,  na Califórnia, é a 

terceira casa dos Açores mais 
antiga do mundo. Sua fundação 
remonta ao dia 20 de Dezembro 
de 1977, e registada na Cidade 
de Sacramento por um grupo 

de imigrantes de várias ilhas dos Açores. Seu 
primeiro presidente foi Henrique Escobar, 
natural da Ilha do Faial. Sua primeira reunião foi 
numa igreja, a do Sagrado Coração de Jesus, em 
Turlock.  Neste mesmo ano de 1977 criaram uma 
secção desportiva com o grupo “O Açoriano”. 
Os principais objetivos são a divulgação da 
cultura açoriana, a assistência sócio-cultural ao 
povo oriundo dos Açores bem como atividades 
recreativas e religiosas tais como as Festas 
tradicionais dedicadas à Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade, entre outras como matança 
do porco, grupos folclóricos e etnográfico. Seu 
atual presidente é Paulo Vitorino.
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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
● grades de alumínio   ●   coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● escadas em caracol e diagonal    ●   degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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ConsElho mundial 
das Casas dos açorEs
é já na próxima semana que vão se reu-

nir em Montreal as casas dos açores de 
todo o Mundo com a sua assembleia geral do 
conselho (cMca).

Este organismo, criado em 13 de Novembro de 
1997 na cidade de Horta, Faial, Açores por todas 
as casas existentes na altura, das quais a Casa 
dos Açores do Quebeque foi fundadora junta-
mente com as de Lisboa, Rio de Janeiro, Norte, 
São Paulo, Ontário, Nova Inglaterra e Algarve. 
Posteriormente juntaram-se as outras 5, aderindo 
assim ao Conselho Mundial as de Rio Grande do 
Sul, Ilha de Santa Catarina, Winnipeg, Hilmar e 
do Uruguai,  fazendo um total de 13.
O Conselho Mundial das Casas dos Açores, 

desde o início de sua fundação, foi sempre aca-
rinhado e apadrinhado pelo Governo Regional 
dos Açores, que o tem subsidiado contìnuamente 
através destes últimos 18 anos.
O seu objectivo é promover e desenvolver todas 

as atividades que, direta ou indiretamente contri-
buam para a afirmação dos Açores e sua diáspo-
ra no Mundo. É também manter e desenvolver 
relações sociais, culturais e económicas entre o 
Arquipélago dos Açores e as regiões onde cada 
Casa é situada.
E anualmente o Governo Regional dos Açores,  

liderado pela Direção Regional das Comunida-
des tem patrocinado as suas Assembleias Gerais 
(AG) que se têm efetuado, em carácter rotativo, 
nas diferentes sedes das Casas dos Açores. Este 
ano de 2015 compete à Casa dos Açores do Que-
beque, pela segunda vez (2000) organizar este 
evento que será a XVIII Assembleia Geral, que 
se desenrolerá entre os dias 23 e 26 de setembro 
próximo, com os representantes das Casas dos 
Açores de todo o mundo. As reuniões terão lugar 
na vizinha cidade de Blainville, mais propria-
mente no hotel Days Inn (anteriormente Hôtel 
Le Mirage Blainville), culminando com jantar de 
encerramento em Montreal,  no “Carlton Centre 
d’Évenements”, dia 26 pelas 18H00. Neste jan-
tar comemorar-se-á também o 37º aniversário da 
Casa dos Açores de Quebeque. 
Umas das decisões mais relevantes das AG foi 

a criação e  atribuição de Medalhas de Mérito 
do CMCA/ALRAA que, sob proposta da Casa 
dos Açores do Norte na III Assembleia Geral 
realizada em 2000, aqui em Montréal, na nossa 

casa,  a proposta foi aprovada por unanimidade. 
Os regulamentos conferem à Casa Presidente a 
atribuição de 3 medalhas que se  destinam a dis-
tinguir, em cada ano, sob proposta da Casa dos 
Açores que preside, uma pessoa, entidade cole-
tiva ou associação, por serviços relevantes pres-
tados aos Açores ou aos Açorianos, na área de 
influência de cada Casa.

E desde aquela data esta distinção tem sido pa-
trocinada pela ALRAA e este ano não é excep-
ção. A Casa dos Açores do Quebeque, resolveu 
e propôs ao Governo dos Açores através da sua 
Direcção Regional das Comunidades a atribui-
ção de 3 medalhas.
A primeira medalha como Distinção Individual 

ao Dr. José António Morais.
A segunda como Distinção Empresarial à “Cai-

xa Portuguesa Desjardins”.
A terceira como Distinção Comunicação Social 

ao Jornal “A Voz de Portugal”.
Como “Produto Açoriano de Qualidade” atri-

buimos Menção Honrosa ao Peixe dos Açores.
o conselho Mundial congratula-se com a 

escolha dos recipientes cujas medalhas serão 
atribuidas publicamente no referido jantar.

Casa dos açorEs
do quEBEquE

a Casa dos Açores do 
Quebeque (CAQ) foi 

fundada em 18 de Julho 
de 1978 em Montreal por 
5 açorianos de alma e 
coração e cujo principal 
objetivo foi o de difundir 

e manter a cultura do povo do Arquipélago 
dos Açores nas comunidades portuguesas de 
Montreal, da Província do Quebeque e do 
Canadá. 
Os responsáveis de então foram os seguintes: 

Tadeu Rocha, Carlos Saldanha, Maria Elvira 
Saldanha Teixeira, Joviano Vaz e Manuel Con-
tente. 
Em 1990 foi estabelecido um Conselho de Ad-

ministração Provisório, de que fizeram parte os 
membros fundadores e ainda Aires Whytton da 
Silva, António Bairos, Guilherme Cabral e Nor-
berto Aguiar, os quais foram responsáveis pelos 
destinos da Casa dos Açores do Quebeque até às 
primeiras eleições em 18 de Novembro de 1991, 
de que resultou o primeiro Conselho de Admi-
nistração (CA) eleito pela massa associativa  e 
composto pelos seguintes membros: Guilherme 
Cabral, António Tavares, Manuel António Perei-
ra, Benjamim Moniz, Carlos Saldanha, Norberto 
Aguiar, Alfredo Ponte, Victor Puim e José Coe-
lho. Sucederam-se, desde então, vários Conse-
lhos de Administração até ao presente, composto 
pelos seguintes membros:
benjamim Moniz  Presidente 
etelvina Pereira   Vice-Presidente 
emanuel Martins  Secretário 
alice Macedo   Tesoureira
José Domingos Silva, Oriana Ferreira, e Teresa 
Chaves, Administradores.
O Conselho Fiscal e de Deontologia é composto 
pelos seguintes membros:
francisca reis  Presidente
alfredo Ponte    Secretário
guilherme cabral  Vogal
O comité especial da Casa dos Açores que 

preparou esta festa é composto pelas seguintes 
pessoas: Benjamim Moniz, Paula Ferreira e 
Manuel António Pereira apoiados por Sylvio 
Martins do jornal A Voz de Portugal na função 
tecnica, gráfica e editorial. O nosso muito 
obrigado a todos que participaram neste jantar, 
e o nosso apreço ao CA da CAQ, àqueles que 
ajudaram na preparação do mesmo, e um 
agradecimento muito especial à Direção Regional 
das Comunidades pelo apoio, na pessoa do Dr. 
Paulo Teves, Diretor Regional.

 
 

Casa dos açores do QuebeQue
La maison des açores du QuébeC
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é com enorme prazer e orgulho que vos 
apresentamos um grande homem, 

cientista, pesquisador, professor universitário 
e um grande humanista. 
Um grande açoriano, ribeiragrandense e ainda 

por cima um grande amigo da Casa dos Açores 
do Quebeque (CAQ), do grupo Reviver do qual 
foi  fundador. O Dr. Morais veio para o Canadá, 
um adolescente, acompanhando os seus pais na 

Casa dos 
açorEs do nortE

a Casa dos Açores 
do Norte nasceu, 

quando um grupo de 
açorianos reunidos em 
Gondomar, tiveram a 
ideia de criar uma Casa 
dos Açores no Norte do 
País, isto em 1976. 
Depois de algumas 

reuniões com várias centenas de açorianos entu-
siasmados com a ideia, que foi germinando até 
que 6 de Março de 1980, a CAN foi fundada ofi-
cialmente. 
Desde maio de 1999 tem sede própria, na fre-

guesia de Bonfim, no Porto. Seu Presidente é 
Ponciano Oliveira.

Casa dos açorEs
dE são Paulo

a Casa dos Açores de 
São Paulo nasceu 

da ideia de alguns 
açorianos residentes 
em Vila Carrão, em São 
Paulo, com a finalidade 
de se reunirem em 
conversa amena e 

poderem passar alguns serões agradáveis, 
recordar a sua terra distante e também da 
necessidade de terem uma capela para o culto 
ao Divino Espírito Santo e suas festas que já se 
celebravam desde 1975. 
Assim em Novembro de 1981, compram a atual 

sede para onde se instalam, fundando a Casa dos 
Açores de São Paulo, desde 21 de Abril de 1982. 
Seu atual Presidente é António Arruda.

Casa dos açorEs da 
nova inglatErra

casa dos Açores da 
Nova Inglaterra foi 

fundada em 8 de Junho 
de 1982, na cidade de 
East Providence no 
Estado de Rhode Island, 
ideia germinada por um 
membro da então Casa 
dos Açores de Lisboa, 
em visita a um irmão nos 

EUA. 
Depois de várias reuniões no salão da Igreja 

São Francisco Xavier, nasceu uma associação 
sem fins lucrativos, com o nome de Casa dos 
Açores do Estado de Rhode Island, passando 
mais tarde a adotar o nome atual.
Seus objetivos são a promoção de oportunida-

des educacionais na história, arte e cultura com o 
fim de efetuar intercâmbios educacionais e cul-
turais entre os Açores e os Estados Unidos. 
Seu Presidente é Nélia Alves Guimarães e hoje 

Francisco Viveiros, Presidente interino.

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

dr. José antónio morais md, frCPC, CsPq

década de 70 do século passado. Desde tenra ida-
de mostrou a sua personalidade afável e sensível 
aos problemas de saúde dos mais vulneráveis.
Dr. Morais recebeu seu diploma de medicina da 

Universidade de Montreal, em 1987. Na sequên-
cia de uma residência em Medicina Interna e Ge-
riatria ele começou uma Bolsa de Investigação 
no Centro nutricional e das ciências da alimen-
tação da Universidade McGill de 1993-96. Dr. 
Morais é Internista - geriatra no Centro de Saúde 
da Universidade McGill (MUHC) desde 1996 e 
pesquisador clínico sénior do FRSQ desde 2004. 
Ele foi presidente da Sociedade Canadiana Ge-
riatria de 2013-2015.
Homem de família, casado com Justine e pai de 

4 filhos, 2 raparigas e 2 rapazes, muito sensível 
aos problemas de seus doentes, e foi a doença 
de um associado da Casa dos Açores, internado 
no hospital em 2004 e o seu particular interesse 
pela doença deste nosso associado, que nasceu 
o Reviver. Suas áreas de interesses de pesquisa 
vão desde a avaliação das necessidades alimen-
tares em energia e proteína durante o envelhe-
cimento ao metabolismo de proteína corporal e 
muscular. Juntos, ele também estuda os efeitos 
da resistência à insulina. Sua pesquisa tem como 
objetivo de prevenir a fragilidade e a perda de 
massa muscular (sarcopenia) associados a imo-
bilidade e envelhecimento. 
O Dr. Morais tem sido um amigo constante da 

CAQ não só pela sua presença em muitos even-
tos organizados por esta casa mas também pelo 
seu patrocínio constante desde a fundação do Re-
viver até à presente data. O Dr. J. Morais não só é 
um orgulho desta Casa dos Açores, mas também 
um exemplo para todos os portugueses e não só. 
Por esta razão é que a Casa dos Açores do Que-
beque decidiu homenagear este grande açoriano.

diStinção de PerSonalidadeS
MedalhaS de Mérito do cMca

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1z3

alain Côté O.d.

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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Casa dos açorEs
dE winniPEg

a Casa dos Açores 
de Winnipeg, ori-

ginalmente chamado 
Centro Cultural Açoria-
no, foi fundado por um 
grupo de pessoas que 
acharam por bem haver 

uma organização que pudesse de alguma forma 
reunir as condições para divulgar os Açores e seu 
povo em terras Canadianas, mais propriamente 
em Winnipeg, Manitoba. 
Isto aconteceu em 13 de Setembro de 1992. 
Durante vários anos o C.C. Açoriano desenvol-

veu vários tipos de manifestações sociais, artis-
ticas, etc. 
Um incêndio veio pôr fim àquela instituição, re-

nascendo das cinzas no ano de 2000, a Casa dos 
Açores de Winnipeg, que é membro do CMCA 
desde 2001. Seu atual Presidente é José M. San-
tos.

Casa dos açorEs
do algarvE

com a necessi-
dade de aglo-

merar os açorianos 
residentes na parte 
mais a sul do nosso 
país, nasceu a ideia 
de formar um Nú-
cleo dos Açores no 

Algarve, cujo movimento nasceu em 22 Março 
de 1992, e que deu origem á fundação da CAA 
em Faro com data oficial de 18 Maio de 1993. 
Seu atual Presidente é Rúben Santos.

Casa dos açorEs
da ilha dE santa
Catarina

com fundação em 
Dezembro de 

1999, a CAISC é cons-
tituída por descenden-
tes de imigrantes aço-
rianos radicados nesta 
área desde os anos de 
1750. Fazem parte 
dela também muita 
gente que é simpati-
zante da Açorianidade. 
Seu perfil é diferente 
da maioria das Casas 

dos Açores. 
Não é constituída por pessoas nascidas nos 

Açores, mas sim  por descendentes de açorianos 
de sétima, oitava e nona gerações. Seu objetivo 
principal é o desenvolvimento social, económico 
e cultural das comunidades de raiz açoriana no 
Estado de Santa Catarina. 
Seu atual Presidente é Jone César de Araújo.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

a Caixa Portuguesa Desjardins (Caixa) foi 
fundada a 8 de Janeiro de 1969, por um 

grupo de portugueses radicados em Montreal, 
liderados por José das neves rodrigues, Jor-

ge trindade e mais tarde carlos Silva.
Para operar, a Caixa foi forçada a contrair junto 

da Federação das Caixas de Economia Desjardins 
do Quebeque um empréstimo de 25.000$, e hoje 
conta com um activo de cerca de $167.000.000 e 
perto de 5.500 associados.

A Caixa teve 2 instalações provisórias até que 
em Junho de 1980 foram inauguradas as novas 
instalações no presente local situado no centro 
do bairro português.  Ao longo dos anos, a Caixa 
tem apoiado associações, clubes, escolas, ran-
chos folclóricos, filarmónicas, etc. e, nos últimos 
anos outorgado bolsas de estudo universitárias e 
colegiais aos seus membros, aliás, uma organi-
zação ímpar no Canadá, sendo uma cooperati-
va de carácter económico e social realizando os 
seus objectivos e efectuando as suas operações 

diStinção de PerSonalidadeS
MedalhaS de Mérito do cMca

CaiXa PortuguEsa dEsJardins 
de modo a favorecer os seus membros na prá-
tica da poupança e no emprego conveniente do 
crédito.
E neste aspeto a Casa dos Açores do Quebeque 

(CAQ) tem sido previligiada e alvo, por inúme-

ras vezes do apoio financeiro em variadíssimos 
aspetos. Além da CAQ, pensamos que não existe 
nenhuma organização em Montreal que não te-
nha sido alvo do seu apoio. Esta é a razão justís-
sima pelo que, por proposta da presidência atual, 
a CAQ, decide atribuir a Medalha de Mérito 
Institucional à Caixa Portuguesa Desjardins pelo 
contínuo contributo que ela tem dado à comuni-
dade portuguesa em Montreal, particularmente a 
açoriana, da qual a CAQ faz parte.
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os pioneiros do jornal “a Voz de Portugal” 
deram corpo a esta publicação no dia 

25 de abril 1961. o jornal, inicialmente 
quinzenário, tinha a sua própria filosofia 
política de direita e a história ainda não 

apurou de que lado estava a razão, se dos que 
defendiam certa estabilidade governativa, 
se os que alimentavam as lutas intestinas 
pelo poder, que decorriam dentro e fora do 
território nacional. 
O nosso jornal teve como diretores Artur Ri-

beiro, Luis Filipe Costa e Dúlio Barreto Ro-
sette, 1961 a 1964. Em Janeiro de 1965, o Sr. 
Armando Barqueiro assumiu o cargo de dire-
tor. A primeira medida tomada por este res-
ponsável foi de colocar “A Voz de Portugal” 
no centro da via, em termos políticos. Esse iti-
nerário nunca foi desviado. Em Março de 2004 
o jornal “A Voz de Portugal” foi vendido ao Sr. 

Eduíno Martins e foi uma maneira de o remo-
delar com uma nova equipa de jovens, Sylvio 
Martins e Kevin Martins. O fim de uma épo-
ca tinha chegado, o diretor Armando Barquei-
ro, que esteve 40 anos a dirigir o jornal como 

diretor, faleceu em 2005. Benjamim José da 
Silva assumiu este cargo durante um ano. E, 
chegou cargo de diretor António Vallacorba. 
Mudando a visão do jornal para um jornal de 
alto nível dando um grande relevo à vida co-
munitária em Montreal. Hoje em dia podemos 
ver e apreciar a força de um jornal que conse-
guiu vencer a tecnologia e ultrapassar terras e 
mares para evoluir a este nível de informação. 

não somos um grande jornal, tal como o 
diário dos açores, com 20 empregados e 
jornalistas através do mundo. Somos pes-
soas que acreditam na nossa comunidade e 
querem informar o mundo na nossa voz, A 
Voz de Portugal.

Casa dos açorEs do 
rio grandE do sul

a CARGS foi fundada em 
Março de 2003 e neste mes-

mo ano, passou a fazer parte do 
CMCA, entre as  outras já exis-
tentes.
Com um papel importante na 

comunidade açoriana e seus descendentes, na 
divulgação dos Açores, com iniciativas que pro-
movem o desenvolvimento social, económico e 
cultural. Seu atual Presidente é Célia Jachemet.

Casa dos açorEs
do ontário

Por iniciativa de alguns 
açorianos residentes em 

Toronto e arredores, nasceu 
a ideia e criação de um movi-
mento de inclusão que repre-
sentasse os anseios  dos con-
terrâneos radicados naquela 
área do Ontário. Assim nas-

ceu o Comité Açoriano em 1983 e com Estatutos 
mais remodelados e atualizados o Comité Aço-
riano deu lugar à Casa dos Açores de Toronto, 
que por sua vez numa iniciativa mais arrojada, 
com a intenção de mais representatividade, pas-
sou a denominar-se Casa dos Açores do Ontário 
em 2005. Tem as suas instalações, na atual sede 
própria, com objetivos na promoção sócio-cultu-
ral com atividades tais como Semanas Culturais, 
Divino Espírito Santo, entre outras. Seu atual 
Presidente é Suzanne Cunha.
 

Casa dos açorEs
do uruguai

a Casa dos Açores do 
Uruguai (CAU) conhe-

cida por “Los Azoreňos” 
é uma associação sócio-
-cultural sem fins lucrati-
vos com sede na cidade de 
San Carlos, Maldonado, no 
Uruguai. 
Embora a sua adesão ao 

Conselho Mundial das Ca-
sas dos Açores (CMCA) 

seja relativamente recente, 1 de setembro de 
2011, a Casa dos Açores do Uruguai-Los Azore-
nos como associação recreativa remonta ao ano 
de 1963 como grupo de danças folclóricas do 
Uruguai que foi crescendo em busca da preser-
vação, cultura e identidade afirmando-se como 
uma instituição sólida e impacto social importan-
te que depois por influência de mais imigrantes 
das ilhas dos Açores foi tendo um carácter mais 
açoriano, depois do ano 2002 com a conversão 
da Associação Civil em Los Azoreňos. Presente-
mente a CAU conta com mais de 250 sócios. Seu 
atual Presidente é Gladys Alícia Quintana Diáz.
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uma gravidadE folgazona

foi publicada uma fotogra-
fia de um jovem António 

costa, abraçando a mulher 
com um gesto que se encontra 
naquele sítio onde a ternura 

faz fronteira com a intenção de praticar um se-
questro.

ricardo
araúJo Pereira

A festa que o PS organizou em Santo Tirso, para 
assinalar a abertura do ano político, merece a aten-
ção de quem gosta de política, mas sobretudo de 
quem gosta de festas. Os apreciadores de folguedo 
conhecem bem vários modelos de festi-
vidade. A festa da espuma, a festa da cer-
veja ou a festa do champanhe são alguns 
exemplos de pândegas bem divertidas. 
Ora, a festa do PS chamava-se “Festa da 
Confiança”. Digamos que não entusias-
ma. A introdução de um valor político no 
nome da festa parece retirar um pouco de 
alegria ao festejo. Do mesmo modo, uma hipoté-
tica “Festa da Idoneidade”, ou uma “Festa da Re-
partição Mais Equitativa da Riqueza” acabariam 
igualmente por frustrar o objetivo da recreação. Eu 
percebo o pensamento que orienta a realização de 
uma “Festa da Confiança”, sobretudo porque é o 
mesmo que me faz inventar jogos muito giros para 
levar as minhas filhas a fazerem o que eu quero. 
Destaco o “Jogo de Ver Quem Aguenta Mais Tem-
po Calado e Quieto”, ou o “Super-Desafio Para 
Apurar Quem É o Maior a Ingerir Verduras”. São 
brincadeiras que, na aparência, prometem folgan-
ça, mas que todos sabemos não passarem de es-
tratagemas para impingir brócolos ou obter cinco 
minutos de sossego. 

Certos padres recorrem a ardis semelhantes quan-
do falam aos seus jovens paroquianos naquilo que 
eles acreditam ser a linguagem da juventude e di-
zem: “Ei, malta da pesada, sabeis o que é extrema-

mente fixe? A abstinência.” 
A “Festa da Confiança” é um fruto des-

ta mesma árvore. Depois da “Festa da 
Confiança”, António Costa resolveu in-
troduzir na campanha outra festa triste: 
o matrimónio. Na página de facebook da 
campanha foi publicada uma fotografia 
de um jovem António Costa, abraçando a 

mulher com um gesto que se encontra naquele sítio 
onde a ternura faz fronteira com a intenção de pra-
ticar um sequestro. O texto que acompanha a foto 
diz: “António Costa e Fernanda Tadeu casaram há 
28 anos. Não houve festa mas sim um hambúrguer 
rápido no Abracadabra na Rua do Ouro (...).” Um 
candidato a primeiro-ministro sente necessidade de 
dizer que não houve festa quando casou. Concede 
que comeu um hambúrguer, sim, mas rápido. 
Suponho que tivesse sido inadmissível saboreá-

-lo lentamente. obtendo até disso - valha-me 
deus! - algum prazer. antónio costa não tem 
tempo para festas. a não ser que sejam festas 
ajuizadas, como a da confiança. A alternativa à 
austeridade é um homem austero.

Coisas do CorisCo

JoSé de SouSa
jsousa@avozdePortugal.coM

caros leitores depois das 
festas do Senhor Santo 

cristo em que vos falei de 
motas já lá vão mais de 7000 
Km que tenho feito atra-
vés das “lindas” estradas do 

quebeque, ontário e uSa, sobretudo  que 
ultimamente o tempo tem sido muito favorá-
vel aos motards. entre os trabalhos que têm 
que ser feitos na manutenção da minha casa 
tenho participado em passeios de mota com 
o objetivo de angariar fundos para o cancro 
da mama e há duas semanas tive o prazer de 
participar num passeio organizado  pela “ 
fondation des pompiers du québec pour les 
grands brulés”.
Foi um sucesso do inicio ao fim. O encontro 

foi feito na caserna-mãe de Hochelaga e daí 
partimos em direção da caserna dos bombei-
ros de Varenes para depois de uma breve pa-
ragem seguirmos rumo á caserna de Beloeil e 
lá comermos um lanche feito pelos bombeiros 

locais. Queria sublinhar que estes trajetos são 
quase sempre feitos em estradas secundárias, 
muito piturescas e a polícia local colabora com 
os motards  bloqueando os cruzamentos afim de 
deixar passar mais de duzentas motas e mais ou 
menos 300 pessoas.  É impressionante ver 2 Km 
de longo  numa estrada só motas. Normalmente 
eu viajo só mas desta vez tive o prazer de ter um 
passageiro muito especial, o Mike que passou o 
dia inteiro comigo na mota. E para a mãe deste 
jovem, a Cindy Loyer e muitos outros que par-
ticipam neste Ralye. A Cindy queimou-se du-
rante 10 minutos fechada no seu carro após um 
acidente. Um imenso prazer que foi dar umas 
horas de alegria a esta família. “A arte de ser 
louco e jamais cometer a loucura de ser um su-
jeito normal”, Raul Seixas.
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

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
AgÊnciAs

de ViAgens FotógrAFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

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

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

traga O sEu vinHO
le grill

taSquaria
2490 bélanger, Montreal

tel.: 514.729.4894
na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, 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

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, e 

muito mais
t.: 514.668.6281

AssIstêNcIA AO DOmIcílIO 
A IDOsOs Em pOrtugAl

pessoa honesta e 
profissional, serviço de 

desempenhos, tais como 
compras, limpeza, etc. 

IsAbEl: 001351916516513

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

serViço de
AssistÊnciA

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs
DO mAr

miguel
514-835-8405

Fernando
514-944-5102

info@beiranova.ca

contAbilistA

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

www.acaixa.ca

serViços 
FinAnceiros

cAnAlizAdor

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AgÊnciAs
FuneráriAs

imPortAdores

merceAriAs

monumentos

notários

PAdAriA

restAurAntes

renoVAções

restAurAntes

trAnsPortes

trAduções

câMbio do dólar canadiano
15 de SeteMbro de 2015
1 euro = cad 1.508490

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

informaÇÃo para 
Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

quArtA-fEIrA
16 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 Os Compadres
05:45 grandes 
 Quadros portugueses
 grão vasco
06:15 uma mesa portuguesa
 Com Certeza... 
 Em portugal
06:45 mar de Letras
 Olinda beja
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 sociedade Civil
turismo Low-Cost
10:15 verão total
13:00 Eixo norte sul
13:30 documentário açores
 a Jazida da malbusca 
 e a gruta dos icnofósseis
14:00 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 salvador
 pedro basílio
16:30 verão total
19:00 24 Horas
20:00 Frente a Frente
 antónio Costa
 Jerónimo de sousa
20:45 diário da Campanha
 Eleições Legislativas
21:45 Os nossos dias
22:30 telejornal açores
23:00 telejornal madeira
23:30 sinais de vida
00:15 poplusa
 benjamim

quINtA-fEIrA
17 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 Os Compadres
05:45 grandes 
 Quadros portugueses
 santa rita pintor
06:15 Cuidado Com a Língua!
06:30 marca madeira
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 sociedade Civil
 sOs - refugiados
10:15 verão total
13:00 Eixo norte sul
13:30 documentário açores
 Os trilhos da rota 
 dos Fosseis
14:00 O preço Certo
15:00 telejornaldireto
15:45 as palavras e os atos
16:30 verão total
19:00 24 Horas
20:00 diário da Campanha
 Eleições Legislativas
21:00 Fatura da sorte
21:15 grandes 
 Quadros portugueses
 santa rita pintor
21:45 Os nossos dias
22:15 telejornal açores
22:45 telejornal madeira
23:15 grande área
00:45   pit stop

sExtA-fEIrA
18 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 Os Compadres
05:45 grandes 
 Quadros portugueses
 gregório Lopes
06:15 salvador
 Carla Oliveira
06:45 mar de Letras
 raúl Calane da silva
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 sociedade Civil
 Economia do mar
10:15 verão total
13:00 Eixo norte sul
13:30 Caça ao polvo
14:00 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:30 verão total
19:00 24 Horas
20:00 Frente a Frente
 paulo portas
 Heloísa apolónia
20:45 diário da Campanha
 Eleições Legislativas

21:45 Os nossos dias
22:30 telejornal açores
23:00 telejornal madeira
23:30 arraiais da madeira

sábADO
19 DE sEtEmbrO                                     
01:30 visita guiada
 O palácio e o parque 
 de monserrate
02:15 sabia Que?
02:30 ainda bem Que vieste!
03:00 bom dia portugal 
05:45 inesquecível
 isabel ruth 
 e Francisco Ceia
07:30 áfrica 7 dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 só Energia
09:45 prós e Contras
11:30 uma mesa portuguesa
 Com Certeza... Em 
 portugal, boliqueime
12:00 atlântida - açoresdireto
13:30 repórter madeira
14:00 grande Entrevista
15:00 telejornal
15:45 O povo Que ainda Canta
 mogadouro
16:15 poplusa
 benjamim
17:15 sabia Que?
17:30 Heróis Olímpicos
18:30 Obra de arte
 pavilhão atlântico 
 e pavilhão rosa mota
19:00 24 Horas
20:00 diário da Campanha
 Eleições Legislativas
21:00 Zona mista
23:00 telejornal açores
23:30 telejornal madeira
00:00 O Homem do saco

DOmINgO
20 DE sEtEmbrO                                     
01:30 destino: portugal - i
 viseu
02:00 bombordo
 reconstruir a natureza
02:30 biosfera
 repovoar territórios
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:00 palácios de portugal
 palácio de santos
06:30 nha terra nha Cretcheu
 mário almeida
 Cruz vermelha em 
 Cabo verde
07:30 áfrica global
08:00 Jornal da tarde
09:00 programa a designar
 missa Especial - papa
 em Cuba aguarda
 ficha - a confirmar
10:00 aqui portugal
15:00 telejornal
16:00 sabia Que?
16:15 Esta é a minha Família
Casal Jovem e sem Filhos - Fa-
mília Lameiras
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 Campanha Eleitoral
 Legislativas 2015
20:30 diário da Campanha
 Eleições Legislativas
21:00 voo directo - a vida 
 a 900 à Hora
21:45 uma mesa portuguesa
  Com Certeza... 
 Em portugal
 boliqueime
22:15 telejornal açores
22:45 telejornal madeira
23:15 só visto!
00:00 inesquecível

sEguNDA-fEIrA
21 DE sEtEmbrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45programa a designar
06:45 mar de Letras
 vera duarte
07:12 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 sociedade Civil
 interioridade
10:30 a praça
13:15 Eixo norte sul

ProgrAmAção semAnAl
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está a ganhar o que merece? trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. full-time: 
2500-4000$ possíveis. compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado por médicos. 

acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

emPregos

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

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

Vende-se

serViços

AlugA-se

Precisa-se de senhoras com 
experiência em máquina de 
costura para fazer modelos 

de roupa para senhora.
Marie

514-845-6680

agência de viagem algarve
Precisa-se de agente 

de viagens com ou sem 
experiência com formação 

turística e bilingue.
enviar cv: 

servicesplus@bellnet.ca

emPregos

M e M o r a n d u M
6º ano de saudade

fAustA DIAs DE Além DE jEsus
11-06-1933 | 15-09-2015

será celebrada uma missa 
por sua intenção no próximo 
dia 16 de setembro, pelas 
18h30, na igreja santa Cruz 
em montreal.
agradecemos antecipada-
mente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a 
esta Celebração Eucarística.

Egualdino de 
Jesus e filhos

aluga-se grande 51/2 

num duplex em anjou 
com subsolo, garagem 
e quintal. perto de tudo. 
disponível 1 de outubro. 
Paulo: 514-793-2885

café a bola
Precisa-se de pessoa para 
servir à mesa e trabalhar 

no bar. deve falar 
português e francês.

438-879-9926

Procura-se caixeira a tempo inteiro. falar 
francês, inglês e português é necessário. 

e, com experiência em caixeira e 
trabalhar com clientes. também precisa 

de um pasteleiro. 514-502-6569

aluga-se 51/2 num de 
duplex em st-Michel. 

todo renovado 
1º andar.

438-380-4235

grAÇA rEcEbIDA E AgrADEÇO AO 
sENhOr EspírItO sANtO pElA 

grAÇA quE mE fEz

AgrAdecimento

† jOÃO lOurEIrO
1931-2015

Faleceu em montreal, no 2 de se-
tembro de 2015, o sr. João Lourei-
ro, com a idade de 80 anos, natural 
dos altares, terceira, açores, espo-
so da sra. maria duarte.
Deixa na dor, a sua esposa, seu fi-
lho Lourenço (Ilda Costa), sua filha 
maria do natal (robert st-Jean). 
seu neto François veillette. seus ir-
mãos/ãs José, agostinho, Filomena, 
teresinha e maria e seus respetivos 
cônjuges. seus sobrinhos/as, fami-
liares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MeMoria
1120, jean-talon e., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
eduíno Martins
missa de corpo presente foi sexta-feira 5 de setembro 
de 2015 às 9h45 na igreja santa Cruz e foi sepultado 
em cripta no mausoléu Frère andré no cemitério 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-Haja.

M e M o r a n d u M
2º aniversário de saudade

juDItE fErrEIrA hENrIquEs
07-03-1966 | 21-09-2013

tu nos deixaste há dois anos 
mas estás sempre nos nos-
sos corações. recordamos 
com profunda saudade este 
ente querido.
uma missa será celebrada 
domingo, 20 de setembro 
pelas 11h30 na igreja santa 
Cruz.
a família vem por este meio 
agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar 
parte na cerimónia ou que, 
de qualquer forma, se lhe 
associaram na dor. a todos 
obrigado e bem-Haja.

informaÇÃo para Quem LÊ.
resuLtado para Quem anuncia.

† pAlmIrA pAchEcO
Faleceu em Laval no 14 de 
setembro de 2015, a senhora 
palmira pacheco com a idade 
93 anos, esposa do já faleci-
do dinis pacheco naturais da 
maia, são miguel, açores.
Deixa na dor suas filhas Nata-
lia, teresinha “terry” (Jeremias 
pacheco) e Emily. mãe do já 
falecido Luis pacheco (rosa 
pimentel). seus netos danny, 
patricia, michael, amanda, 
Christopher, alexandra e seus 
cônjugues. seus bisnetos da-
mião, maia, Joshua, meghan, Julian, Everly, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MeMoria
1120, jean-talon e., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 16 de setembro 
de 2015 das 14h às 17h e das 19h às 22h. também 
quinta-feira a partir das 8h seguir-se-a missa de corpo 
presente às 10h00 na igreja santa Cruz e vai a sepultar 
no cimetério notre-dame-des-neiges. renovam com 
profunda saudade a missa do sétimo dia no domingo 20 
de setembro às 11h30 na igreja santa Cruz.
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-Haja.

ocasião única
Mini van Honda odysée 2007. 

Muito bem estimada
 com 129 000kms.
impecável 12 300$ 

negocíavel.
450-719-0694

somos uma família que fala 
inglês em Montreal e estamos a 

procura de uma governanta (babá) 
responsável a tempo inteiro. 

estamos disponível a aceitar para 
viver lá ou não. estamos prontos 
a patrocinar e oferta de contratos 
se necessário. tarefas domésticas 
gerais, tomar conta de 2 crianças. 

Por favor, envie a sua 
informação, juntamente com 

o seu número de telefone para 
lilasara2015@gmail.com 
e alguém vai chamá-lo 

com mais detalhes.
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sAgItárIO: Carta da Semana: O Papa, que significa 
sabedoria. amor: Os seus amigos poderão vir a estranhar 
a sua ausência, não se afaste deles. saúde: procure não 
fazer muitos esforços físicos, respeite o seu corpo. dinheiro: 

O seu poder económico terá um aumento significativo. Pensamento 
positivo: sigo a minha intuição, pois sei que ela é a minha mais 
sábia conselheira. números da sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

cAprIcórNIO: Carta da semana: valete de Ouros, 
que significa Reflexão, Novidades. amor: poderá ter de 
enfrentar uma forte discussão com um dos elementos da 
sua família. seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira 

dura apenas algum tempo. saúde: O cansaço irá invadi-lo, tente 
relaxar. dinheiro: a sua conta bancária anda um pouco em baixo, 
seja prudente nos gastos. números da sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

AquárIO: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Não pense que as pessoas 
são todas iguais. saúde: procure com maior frequência o 
seu médico de família. dinheiro: tudo correrá dentro da 

normalidade. números da sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

pEIxEs:Carta da Semana: 5 de Espadas, que significa Avareza. 
amor: a harmonia está neste momento presente no seu ambiente 

familiar. tanto a tristeza como a alegria são hábitos que 
pode educar, cabe-lhe a si escolher qual deles prefere! 
saúde: Cuidado com o sistema nervoso, pois está neste 
momento com tendência para as depressões. dinheiro: não 

terá problemas de maior nesta área da sua vida. 
números da sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

cArNEIrO: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa 
Força na adversidade. amor: O seu erotismo e criatividade 
vão fazer milagres na sua relação, o seu par gostará da 
surpresa. saúde: período sem problemas. dinheiro: nada 

o preocupará a este nível. números da sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta da Semana: A Imperatriz, que significa 
realização. amor: O ciúme não é um bom conselheiro, 
aprenda a saber ultrapassá-lo. saúde: poderá sofrer de 
algumas dores de cabeça fortes, que indicam que precisam 

de repousar mais. dinheiro: graças ao seu bom desempenho 
poderá ganhar algum dinheiro extra. números da sorte: 3, 11, 19, 
25, 29, 30

gémEOs: Carta da semana: Cavaleiro de Ouros, que 
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Converse com o 
seu par, só ganhará com isso. aprenda a aceitar-se na sua 
globalidade, afinal você não tem que ser um Super-Homem! 

saúde: descanse quando o seu corpo pedir. dinheiro: Cuidado, 
seja mais amável no local de trabalho. números da sorte: 19, 26, 
30, 32, 36, 39

cArANguEjO: Carta da semana: 8 de Ouros, que 
significa Esforço Pessoal. amor: pense mais com o 
coração do que com a razão. Que a luz da sua alma ilumine 
todos os que você ama! saúde: Cuide melhor da sua saúde 

espiritual procurando ter pensamentos mais positivos. dinheiro: as 
suas economias poderão sofrer uma quebra inesperada. números 
da sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEÃO: Carta da Semana: 6 de Espadas, que significa 
viagem inesperada. amor: procure encontrar mais tempo 
na sua vida para estar com as pessoas que realmente 
ama. saúde: não cometa excessos alimentares. dinheiro: 

As suas finanças poderão sofrer uma quebra substancial. Não se 
deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! números da 
sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

vIrgEm: Carta da semana: Cavaleiro de Copas, que 
significa Proposta Vantajosa. Amor: Os momentos de 
confraternização familiar estão favorecidos. não perca 
o contacto com as coisas mais simples da vida. saúde: 

procure fazer uma alimentação mais equilibrada. dinheiro: nada de 
marcante acontecerá, o que não significa que se pode deixar levar 
pelos impulsos consumistas. números da sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

bAlANÇA: Carta da semana: a rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. amor: Os seus familiares precisam 
de maior atenção da sua parte. seja carinhoso. Que o 
amor esteja sempre no seu coração! saúde: Cuidado com 

possíveis dores de cabeça. dinheiro: pode fazer aquele negócio 
que tanto deseja. números da sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrpIÃO: Carta da semana: 4 de Espadas, que 
significa Inquietação, Agitação. Amor: Não descarregue nas 
pessoas de quem mais gosta a má disposição. a felicidade 
é de tal forma importante que deve esforçar-se para a 

alcançar. saúde: procure fazer um regime alimentar, só terá a 
ganhar com isso. dinheiro: período pouco favorável para contrair 
empréstimos. números da sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sudoKu

6

6

8

1
8

4

7

1

7

9
2

2

PAlAVrAs cruzAdAs

soluÇão

hOrIzONtAIs: 1. agiram, sumo. 2. urro, Oco, um. 3. rã, banhar. 4. 
iogurte, Eis. 5. és, Eirado. 6. Fita, auto. 7. risota, ia. 8. ame, amansar. 9. 
receio, si. 10. ao, vai, suma. 11. ruma, apoiar.
 vErtIcAIs: 1. aurir, rapar. 2. grão, Fim, Ou. 3. ir, géiser. 4. robusto, 
Eva. 5. ar, ataca. 6. monte, ameia. 7. Cheia, ai. 8. soa, ruinoso. 9. rea-
tas, ui. 10. mu, ido, asma. 11. Omaso, Criar.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3

3
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horóscoPo maria hElEna martins

1
6

9

7

3

8

Horizontais: 1. atuaram. suco. 2. bramido de certas feras. 
vazio. O primeiro algarismo da série dos números inteiros. 3. 
batráquio anfíbio aquático, anuro, da família dos ranídeos. dar 
banho a. 4. manjar de origem búlgara que consiste em leite coa-
lhado por meio de um fermento. aqui está. 5. Existes. Eira. 6. 
Filme. ato solene. 7. galhofa. movia-se de um sítio para outro. 
8. deseje. domesticar. 9. apreensão. sétima nota da escala mu-
sical. 10. Contr. da prep. a com o art. def. o. avança. Epítome. 
11. rima. patrocinar. 

verticais: 1. Fugir alucinadamente. raspar. 2. Fruto de cereais. 
termo. alternativa (conj.). 3. irídio (s.q.). Jato de água a ferver 
que sai do solo. 4. de compleição forte. primeira mulher, mãe 
da humanidade (bíbl.). 5. O espaço aéreo. assalta. 6. morro. 
abertura feita, de intervalo a intervalo, no cimo dos muros, torre 
ou fortificação. 7. Enchente fluvial. Grito de dor ou de alegria. 8. 
Ecoa. prejudicial. 9. voltas de corda. interj., designa dor, admi-
ração, repugnância. 10. Filho de burro e égua ou de cavalo e 
burra. Passado. Dificuldade em respirar que surge por acessos 
irregulares. 11. terceiro estômago dos ruminantes. Originar.

4

1

8

livros dE agatha ChristiE
Continuam a vEndEr milhõEs,
40 anos aPós a mortE
quase 100 anos após terem sido escritos, 

os livros de agatha christie continuam a 
vender milhões em todo o mundo, um fenó-
meno que estará até domingo em foco num 
festival internacional dedicado à autora, em 
torquay, na inglaterra.

Amadores e especialistas encontram-se para as-
sistir a leituras e conferências destinadas a des-
cortinar a obra e a vida da romancista nascida há 
125 anos nesta pequena cidade da Riviera ingle-
sa. No total, são cem eventos para 10 mil pessoas 
provenientes de todo o mundo, grandes admira-
doras de Agatha Christie (1890-1976), que, mes-
mo não tendo frequentado a escola - aprendeu 
a ler e a escrever em casa - tornou-se um dos 
maiores êxitos de vendas em todo o mundo.
Muitos dos 80 livros que escreveu foram verti-

dos para o cinema e televisão, tendo contribuído 
muito para aumentar a sua popularidade ao lon-
go das últimas décadas.
O romance policial tornou-se um género maior 

nos últimos anos, mas mantém-se o mistério so-
bre as razões que continuam a atrair tanto públi-
co a ler as histórias de Christie, que decorrem 
na primeira metade do século XX, descrevendo 

uma sociedade que já não existe, com pessoas a 
serem assassinadas com venenos fora de moda.
“É difícil de explicar”, responde à France Pres-

se o único neto da escritora, Mathew Prichard, 
guardião da obra da “rainha do crime”, falecida 
em 1976. Depois de muitas vezes questionado 
sobre este fascínio que se mantém até aos dias 
de hoje, o neto dá a resposta de sempre: “A mi-
nha avó escrevia livros para distrair as pessoas, 
estivessem elas numa cama de hospital ou a 
fazer uma viagem de comboio. As intrigas são 
muito acessíveis, mesmo para pessoas que leem 
pouco”. John Curran, especialista na obra da ro-
mancista e autor do livro “Os Cadernos Secre-
tos de Agatha Christie”, aponta também a aces-
sibilidade dos textos, que podem ser devorados 
tanto por jovens como por universitários, com o 
mesmo prazer. A autora foi enfermeira durante a 
Segunda Guerra Mundial, e foi dessa forma que 
aprendeu o poder de “poções mortais” como o 
arsénico de que fala nos livros. Também era mui-
to apreciadora de tartes, bolinhos e doces, sobre 
os quais escreve frequentemente, quando chega 
a hora do chá nos livros. No Reino Unido, todas 
as noites há um filme de Agatha Christie a passar 
num canal de televisão, seja com o famoso dete-
tive belga de bigode - Hercule Poirot - ou então 
com Miss Marple, uma idosa muito perspicaz a 
resolver crimes.
Ontem, terça-feira assinalou-se os 125 anos do 

nascimento de Agatha Mary Clarissa Christie, 
que, segundo o Guiness Book, é a romancista 
mais bem sucedida da história da literatura po-
pular mundial.

férias frustradas
poder reacender as chamas de sua 
união. Além disso, ele pretende fazer 
com que Kevin (Steele Stebbins), seu 
filho caçula, pare de fazer bullying 
com o irmão mais velho, James (Sky-
ler Gisondo). A partir daí, é possível 
reconhecer elementos que fizeram 
do primeiro Férias Frustradas um 
filme divertido. Está lá até a música 
Holyday Road de Lyndsey Buckin-
gham, famosa pela cena da estrada 

em que uma linda mulher aparece em um carro 
vermelho e acena para o pai da família. 

quando foi confirmada a produção 
de um novo Férias Frustradas, 

logo se imaginou um filme totalmen-
te nostálgico e parecido com a história 
original da família Griswold. 
O filme não é um remake e sim uma 

continuação, afinal Rusty (Ed Helms), 
filho do casal vivido por Chevy Chase 
e Beverly D’Angelo no original, resol-
ve repetir com sua nova família a mes-
ma viagem até o parque Walley World, 
que não deu muito certo quando era mais jovem.
Ele percebe que precisa sair da rotina para 
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 p j v E D
1-Manchester city 15 5 5 0 0
2-leicester city 11 5 3 2 0
3-man. united 10 5 3 1 1
4-arsenal 10 5 3 1 1
5-West Ham 9 5 3 0 2
6-Crystal palace 9 5 3 0 2
7-Everton 8 5 2 2 1
8-swansea City 8 5 2 2 1
9-norwich City 7 5 2 1 2
10-Liverpool 7 5 2 1 2
11-southampton 6 5 1 3 1
12-tottenham 6 5 1 3 1
13-Watford 6 5 1 3 1
14-West bromwich 5 5 1 2 2
15-aston villa 4 5 1 1 3
16-aFC bournemouth 4 5 1 1 3
17-Chelsea 4 5 1 1 3
18-stoke City 2 5 0 2 3
19-sunderland 2 5 0 2 3
20-newcastle 2 5 0 2 3

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - clAssiFicAção

 p j v E D
1-internazionale 9 3 3 0 0
2-Chievo 7 3 2 1 0
3-sampdoria 7 3 2 1 0
4-roma 7 3 2 1 0
5-torino 7 3 2 1 0
6-palermo 7 3 2 1 0
7-sassuolo 7 3 2 1 0
8-Fiorentina 6 3 2 0 1
9-Lazio 6 3 2 0 1
10-atalanta 4 3 1 1 1
11-genoa 3 3 1 0 2
12-milan 3 3 1 0 2
13-udinese 3 3 1 0 2
14-napoli 2 3 0 2 1
15-Hellas verona 2 3 0 2 1
16-Juventus 1 3 0 1 2
17-Empoli 1 3 0 1 2
18-Carpi 1 3 0 1 2
19-bologna 0 3 0 0 3
20-Frosinone 0 3 0 0 3

 p j v E D
1-Paris sg 13 5 4 1 0
2-rennes 12 5 4 0 1
3-stade de reims 10 5 3 1 1
4-saint-étienne 10 5 3 1 1
5-Caen 9 5 3 0 2
6-Lyon 8 5 2 2 1
7-angers 8 5 2 2 1
8-monaco 8 5 2 2 1
9-bastia 7 5 2 1 2
10-nantes 7 5 2 1 2
11-marseille 6 5 2 0 3
12-bordeaux 6 5 1 3 1
13-Lille 6 5 1 3 1
14-guingamp 6 5 2 0 3
15-nice 5 5 1 2 2
16-toulouse 5 5 1 2 2
17-Lorient 5 5 1 2 2
18-troyes 3 5 0 3 2
19-montpellier 1 5 0 1 4
20-gFC ajaccio 1 5 0 1 4

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-b. Dortmund 12 4 4 0 0
2-b. München 12 4 4 0 0
3-Wolfsburg 8 4 2 2 0
4-E. Frankfurt 7 4 2 1 1
5-schalke 04 7 4 2 1 1
6-Werder bremen 7 4 2 1 1
7-Hertha bsC 7 4 2 1 1
8-FC Köln 7 4 2 1 1
9-FC ingolstadt 7 4 2 1 1
10-Fsv mainz 6 4 2 0 2
11-darmstadt 98 6 4 1 3 0
12-Hamburger sv 6 4 2 0 2
13-b. Leverkusen 6 4 2 0 2
14-FC augsburg 1 4 0 1 3
15-tsg Hoffenheim 1 4 0 1 3
16-Hannover 96 1 4 0 1 3
17-stuttgart 0 4 0 0 4
18-b. m’gladbach 0 4 0 0 4

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-barcelona 9 3 3 0 0
2-real Madrid 7 3 2 1 0
3-Celta de vigo 7 3 2 1 0
4-villarreal 7 3 2 1 0
5-Eibar 7 3 2 1 0
6-atlético madrid 6 3 2 0 1
7-deportivo 5 3 1 2 0
8-valencia 5 3 1 2 0
9-real betis 4 3 1 1 1
10-athletic 3 3 1 0 2
11-granada 3 3 1 0 2
12-Espanyol 3 3 1 0 2
13-Las palmas 2 3 0 2 1
14-Levante 2 3 0 2 1
15-málaga 2 3 0 2 1
16-sporting gijón 2 3 0 2 1
17-real sociedad 2 3 0 2 1
18-sevilla 2 3 0 2 1
19-rayo vallecano 1 3 0 1 2
20-getafe 0 3 0 0 3

eSPanha
lIga BBVa

dEz anos a Contar a história da Emigração rui Costa tErCEiro
no gP montrEal

rui Costa classificou-se esta noite no tercei-
ro lugar no Grande Prémio de Montreal, no 

Canadá, uma prova ganha pelo belga Tim Wel-
lens, da Lotto, que se distanciou nos últimos qui-
lómetros na companhia do britânico Adam Ya-
tes, da Orica. O ciclista português cortou a meta 
com o mesmo tempo dos primeiros.

O Grande Prémio de Montreal, assim como o 
do Quebec, disputado na sexta-feira (Rui Cos-
ta foi 24.º), foram os derradeiros testes para o 
Campeonato do Mundo de Richmond, nos Esta-
dos Unidos, que decorre daqui a duas semanas.

quando era Presidente 
da câmara da ribeira 

grande, artur Martins, sur-
giu a pretensão da criação de um museu dedi-
cado da emigração açoriana. durante muitos 
anos a ideia foi crescendo, até chegar ao ano 
de 2005. e contra ventos e marés e com a opo-
sição de alguns, a 9 de setembro daquele, ano 
inaugurou-se o Museu da emigração açoria-
na, nas antigas instalações do barracão de 
Peixe.
A exposição inaugural foi constituída com o 

espólio d”Os Cabral de Mello, New Bedford 
1890-1930” cujo curador foi Dr. José de Mello e 
o obreiro decisivo na sua concretização.
O objectivo do museu era 

divulgar, valorizar e preser-
var o património móvel, li-
terário e afetivo, relacionado 
com a emigração açoriana 
para o novo mundo. Graças 
aos apoios comunitários no 
âmbito do INTERREG III 
B, INOVATUR 2, foi pos-
sível reunir algumas peças, 
mormente as que fizeram 
parte da exposição sobre a 
emigração açoriana, realiza-
da no renovado Teatro Ri-
beiragrandense, com espólio 
totalmente doado pelo Dr. 
João Bosco da Mota Amaral, 
que indubitavelmente contri-
bui para caracterizar o movimento emigratório 
açoriano para as Américas e que são elementos 
que a diáspora a açoriana conserva e são parte 
da nossa história. A conceção deste espaço foi 
do arquiteto Leonardo Springer, tendo sido in-
troduzidos apenas mínimos ajustes, sem colocar 
em causa a caracterização do edifício, ou seja a 
traça original do Mercado do Peixe que, assim, 
propositadamente se pretendeu manter. Com a 
sua inauguração cumpriu-se um propósito de há 
muitos anos e que gostosamente tive a oportu-
nidade de devolver o espaço até então devoluto 
aos ribeiragrandenses, com funções nobres e que 

constituiu uma mais-valia para a cidade.
Não restam dúvidas que a Ribeira Grande ga-

nhou um equipamento que veio a constituir mais 
um motivo para as pessoas irem conhecer a cida-
de e contactar com a sua realidade, para além de 
ser mais um meio para a promoção e dignifica-
ção da cidade e mesmo do concelho da Ribeira 
Grande. O ceticismo de então não se confirmou, 
pois na verdade o Museu evidencia-se como um 
polo de grande atração, não só pela curiosidade 
que desperta nas pessoas, dado que não há ne-
nhum açoriano que não tenha um parente emi-
grado e ser igualmente um motivo para as pes-
soas se interessarem por este equipamento, bem 
como os muitos emigrantes em visita de sauda-
de e em busca das suas memórias. O Museu da 
Emigração Açoriana foi também criado a pensar 
no turista desconhecedor da emigração açoriana 
que pudesse através de objetos, fotografias e ar-
tefactos, ficar com uma ideia geral dos pontos 

mais importantes da nossa 
emigração, desde as razões 
de uma nova vida, documen-
tação, transportes, profissões 
ou as tradições levadas na 
bagagem para o admirável 
novo mundo. 
O Museu dispõe de um vas-

to espólio entregue por mui-
tos doadores e mesmo de 
emigrantes e de autoridades 
dos países de acolhimento, o 
que veio enfatizar heranças e 
memórias, associadas ao le-
gado da emigração açoriana 
e com ele se poder compreen-
der melhor este fenómeno e 
o seu importante contributo 

para o desenvolvimento e progresso dos Açores. 
Uma das outras razões que estiveram na base da 

criação do Museu ligava-se à necessidade de en-
contrar uma forma de homenagear todos quantos 
saíram dos Açores e labutam árdua e corajosa-
mente em terras estranhas.
Outrora um mercado de peixe, o neoclássico 

edifício do século XiX, mesmo no centro da 
cidade, foi reaberto há dez anos e hoje é um 
espaço incontornável e uma referência para a 
ribeira grande, que conta a história da nos-
sa emigração e que muitos são aqueles que se 
apropriam da ideia da sua criação.

antónio
Pedro coSta

acosta@avozdePortugal.coM

lIgA dos cAmPeões
grupO c 
bENfIcA  2 - 0  fc AstANA
grupO g
DyNAmO KyIv  16/09 | 14:45  fc pOrtO

lIgA dA euroPA
grupO I 
lEch pOzNAN  17/09 | 15:05  bElENENsEs

grupO h
spOrtINg  17/09 | 15:05  lOKOmOtIv
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grupO EstE j p
1-nY red bulls 26 45
2-dC united 29 45
3-Columbus Crew 29 44
4-nE revolution 28 43
5-toronto FC 27 37
6-impact montréal  25 32
7-Orlando City 29 32
8-philadelphia union 29 30
9-new York City FC 28 28
10-Chicago Fire 28 27

major 
league Soccer

 p j v E D
1-Corinthians 54 25 16 6 3
2-atlético mineiro 49 25 15 4 6
3-grêmio 45 25 13 6 6
4-Flamengo 41 25 13 2 10
5-são paulo 41 25 12 5 8
6-palmeiras 38 25 11 5 9
7-a. paranaense 38 25 11 5 9
8-santos 37 25 10 7 8
9-internacional 37 25 10 7 8
10-sport 36 25 8 12 5
11-Fluminense 34 25 10 4 11
12-ponte preta 31 25 7 10 8
13-Chapecoense 30 25 8 6 11
14-Cruzeiro 29 25 8 5 12
15-goiás 28 25 7 7 11
16-Figueirense 27 25 7 6 12
17-Coritiba 27 25 6 9 10
18-avaí 26 25 7 5 13
19-Joinville 22 25 5 7 13
20-vasco 19 25 5 4 16

camPeonato
BraSIleIro 2015

grupO OEstE j p
1-vancouver Whitecaps 28 48
2-FC dallas 27 47
3-La galaxy 29 47
4-seattle sounders 29 42
5-sporting KC 27 41
6-portland timbers 28 41
7-sJ Earthquakes 28 39
8-Houston dynamo 28 35
9-real salt Lake 28 35
10-Colorado rapids 28 34

1-SC Braga B 14 6 4 2 0 7 3
2-Atlético CP 12 6 4 0 2 9 6
3-FC Porto B 12 6 4 0 2 11 9
4-Chaves 11 6 3 2 1 9 5
5-Sporting B 11 6 3 2 1 7 3
6-Benfica B 10 6 3 1 2 8 6
7-Ac. Viseu 10 6 3 1 2 5 6
8-Portimonense 9 6 2 3 1 9 7
9-Santa Clara 9 6 3 0 3 7 7
10-Famalicão 9 6 2 3 1 9 9
11-Freamunde 8 6 2 2 2 7 5
12-Olhanense 8 6 2 2 2 4 4
13-Farense 8 6 2 2 2 6 5
14-Penafiel 8 6 2 2 2 6 6
15-Gil Vicente 8 6 2 2 2 8 6
16-V. Guimarães B 7 6 1 4 1 9 9
17-Oriental 7 6 2 1 3 11 12
18-Mafra 7 6 2 1 3 6 6
19-Varzim 7 6 2 1 3 6 8
20-Sp. Covilhã 5 6 1 2 3 3 8
21-Feirense 5 6 0 5 1 6 8
22-Leixões 5 6 1 2 3 3 6
23-Desp. Aves 3 6 0 3 3 4 8
24-UD Oliveirense 1 6 0 1 5 3 11

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 10 4 3 1 0 9 2
2-Sporting 10 4 3 1 0 8 4
3-Benfica 9 4 3 0 1 13 3
4-Paços Ferreira 8 4 2 2 0 4 2
5-Arouca 7 4 2 1 1 5 4
6-Estoril Praia 6 4 2 0 2 3 6
7-Braga 6 4 2 0 2 6 3
8-Nacional 6 4 2 0 2 4 3
9-U. Madeira 5 4 1 2 1 2 2
10-Marítimo 5 4 1 2 1 8 6
11-Rio Ave 5 4 1 2 1 7 7
12-V. Guimarães 5 4 1 2 1 2 4
13-V. Setúbal 5 4 1 2 1 10 9
14-Boavista 4 4 1 1 2 3 7
15-Tondela 3 4 1 0 3 2 4
16-Belenenses 3 4 0 3 1 5 11
17-Moreirense 1 4 0 1 3 2 7
18-Académica 0 4 0 0 4 1 10

  P J V E D GM GS

resultAdos
Benfica 6-0 Belenenses
Estoril praia 1-0 braga
arouca 1-3 FC porto

marítimo 5-2 v. setúbal
moreirense 0-0 u. madeira
nacional 2-0 académica

v. guimarães 1-0 tondela
rio ave 1-2 sporting

boavista 0-1 paços Ferreira

PróxImA jornAdA
18/09 setúbal 20:30 guimarães
19/09 tondela 16:00 Estoril praia
  p. Ferreira 20:45 rio ave
20/09 académica 16:00 boavista
  u. madeira 16:00 arouca
  FC Porto 19:15 Benfica
21/09 belenenses 18:00 moreirense
  braga 19:00 marítimo
  sporting 21:00 nacional

os melhores mArcAdores dA lIgA
 jOgOs gOlOs
1-Jonas [Benfica]  4  5
2-Vincent Aboubakar [FC Porto]  4  4
2-Suk Hyun-Jun [V. Setúbal]  4  4
4 Dyego Sousa [Marítimo]  4  3

EquiPas da ii liga Já têm
advErsários na taça
dE Portugal
dezanove equipas da 

II Liga ficaram a co-
nhecer os seus adversários 
na segunda eliminatória da 
Taça de Portugal, elimina-
tória em que o segundo es-
calão do futebol português 
se estreia. Com exceção, 
por questões regulamen-
tares, das cinco equipas B 
(FC Porto, Benfica, Spor-
ting, Vitória de Guimarães 
e Sporting de Braga), entra-
ram no sorteio 19 clubes da 
II Liga, numa ronda em que 
existe a obrigatoriedade de 
todos jogarem na condição 
de visitantes. São 92 os clu-
bes que disputam a segunda 
eliminatória da competição, 
59 vencedores da primeira, 
19 formações da II liga e 
ainda 14 equipas repesca-
das -- hoje também sortea-

das -- entre os derrotados 
na estreia. Por definir estão 
ainda dois jogos da segunda 
ronda, que se disputará a 27 
de setembro, tendo em con-
ta que em atraso da primeira 
eliminatória estão os jogos 

Águias Moradal-Fayal (16 
setembro) e Alcains-Ope-
rário (23 setembro). A edi-
ção de 2015/16 da Taça de 
Portugal foi renovada, num 
formato que passa a contar 

com mais equipas do que 
nas edições anteriores (160 
contra as 135 da última tem-
porada). Na primeira ronda, 
cada um dos clubes recebeu 
2.000 euros pela participa-
ção, enquanto na segunda 

esse valor subirá para 3.000. 
Os clubes da I Liga de fute-
bol apenas entrarão em ação 
na terceira eliminatória e 
também jogarão todos na 
qualidade de visitantes.
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