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romeiros do quebéc 2015
O mestre dos romeiros de montreal, duarte amaral, chama atenção a todos os irmãos/ãs 
que estejam interessados a partiçiparem na nossa caminhada. sexta-feira santa dia 03 
de abril  de 2015 que se chama romaria. devem participar nos encontros que terão lugar 
nos dias seguintes. domingo dia 22 de março de 2015 e domingo dia 29 de março de 
2015 pelas 15h00 da tarde numa das salas em santa Cruz, 60 rachel em montreal. para 
informação contactar: duarte amaral, mestre dos romeiros, 450-625-7053. venham ca-
minhar connosco na Fé de nosso senhor Jesus Cristo e da nossa mãe maria santissima.

Mestre Duarte Amaral

domingo dia 22 de março de 2015 às 14h. almoço angariação de fundos para 
equipamento da nossa Festa grande. animação musical com Jason Coroa, 
Jordalina benfeito e Jimmy Faria. Ementa : sopa, bacalhau a casa sobremesa 
e café. sabado dia 28 de março 2015 às 19h. Jantar dos socios no sub-solo 
da igreja de notre-dame d’anjou, situado no 8200, place de l’église em anjou. 
animação musical com o Conjunto EstrELas da nOitE. a ementa sera uma 

entrada fria, salada, filete de porco sobremesa e café. Contactar Calos Almeida: 514-616-
5698 ou o Centro 514-353-1550.

centro comunitário do espírito sAnto, AnJou

nessa semana de retiro quaresmal; o tema de hoje para meditação foi a suplica de 
Daniel; Ah Senhor! Deus grande e temível,que sois fiel à Aliança e que mantendes Vosso 
favor para com os que vos ama e guardam os vossos mandamentos; te pedimos me-
sericórdia e perdão para com os nossos chefes e reis. recusámos de escutar a vós do 
senhor nosso deus...dan 9: 4-10...

Maria Mendonca

diA dA primAverA
O Clube Oriental celebra o dia da primavera sábado 28 de março pelas 19h30 sempre 
na sua sede Jantar/dançante com dJ Lm disco com o convidado especial o grupo Fol-
clórico praias de portugal. Ementa: sopa, salada, sobremesa e café e o prato principal 
ensopado de borrego. Já esta em marcha o são João com surpresas.
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editorial

tAlentos de mulheres 

a neve deforma tudo, o que, noutros dias e 
noutras noites, era diferente. a mulher, 

emancipada da subserviência económica que 
a tornava dependente  do honem, vai afirmar-
-se. tudo começa na década de vinte. a mu-
lher depois de ter fabricado munições na re-
taguarda, proclama o direito ao seu corpo, 
penetra largamente nas universidades, e ao 
lado do homem trabalha ou com o trabalho 
do homem concorre. numerosas poetisas e es-
critoras se revelam.

A segunda guerra mundial acelerou este irrom-
per da mulher pela vida e pela arte. Naturalmente 
que a literatura de origem feminina ia acusar as 
suas frustrações e a subalternidade a que a mu-
lher fora votada. Daí certa ficção  feminina por-
tuguesa cujos temas principais são os da emanci-
pação e dos desaires num mundo que, apesar de 
tudo, os homens ainda regem.

 Significativamente é uma das poetisas reve-
ladas nos anos vinte, Fernanda de Castro, 1900 
que, nos últimos anos da década de 40, publicou 
o romance poético, que foi premiado «Maria da 
Lua» 1945. Também uma das mais activas escri-
toras-feministas, Maria Archer, preocupada com 
o destino da mulher, escolhe para os seus roman-
ces títulos elucidativos: «Ela é Apenas Mulher» 
e «Havia de Haver uma Lei» 1949. Significativa-
mente, para ser lida na época em que as mulhe-
res «não deviam escrever» adota  Irene Lisboa 
o pseudónimo de João Falco, sob o qual escre-
veu, entre outras obras, «Solidão« 1939. Depois, 
já sem pseudómino, publicou «Sorte» 1948 e 
«Raiz Funda» 1951, «O Pouco e o Muito» 1956 
e «Titulo Qualquer Serve» 1958 podem ser lidos 
como excelentes novelas e com contos.
Agustina Bessa Luís trouxe depois à ficção por-

tuguesa uma prosa de riqueza excepcional, que 

a coloca entre os grandes criadores de idioma, 
a par de dotes de observação psicológica, entre 
nós também invulgares, e de uma liberdade for-
mal com que rompe os quadros clássicos do ro-
mance. Essa liberdade assenta numa concepção 
do tempo romanesco, que Agustina também re-
voluciona.  «A Sibila» 1954 ou «Os Incuráveis» 
1956,«Contos Impopulares» 1953, «O Sermão 
do Fogo» 1963 são o desenrolar de uma conti-
nuidade interior,qualitativa, onde os destinos das 
personagens se entrecruzam, ao mesmo tempo 
solidários e isolados. Simultâniamente se mostra 
esta escritora sensível a todas as vozes enigmá-
ticas e a todos os silêncios que estão para lá das 
aparências. 

Graça Pina de Morais apresenta personagens 
de complexa, senão estranha psicologia, em am-
bientes provincianos, também estranhos, onde 

perpassa como que um ancestral sopro visioná-
rio: «A Origem» 1958, «Na Luz do Fim» 1961 
e a obra galardoada «Jerónimo e Eulália» 1969. 
Numerosas ficcionistas ocupam-se da alma e 

do destino feminino no mundo moderno. Lem-
bremos o humanismo de Maria da Graça Freire, 
autora de «Joana Moledo» «A Primeira Viagem» 
1970. A posição da mulher moderna face ao amor 
é considerada de um ponto de vista introspectivo 
e patético por Natália Nunes em «Autobiografia 
de uma Mulher Romântica». Sophia de Mello-
-Breyner Andresen em «Contos Exemplares» 
1962.

natália Correia em «a Madona» 1968, ro-
mance que trata o destino da Mulher, mas 
num espaço oscilante e contrastante, onde se 
embrenham a psicologia, o simbolo e o mito 
no próprio fluir do tempo.
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Pe. antónio araújo

o espírito divino 
e A comunidAde cristã

a devoção ao divino foi implementada em 
Portugal por isabel de aragão, esposa do 

rei d. dinis e em estreita colaboração com 
os franciscanos que a acompanharam desde 
aragão até lisboa. dizem tudo ter começado 
em alenquer e em dia de Pentecostes. na ori-
gem desta devoção e na festa em que era cele-
brada residia o desejo de ajudar os pobres da 
sociedade desse tempo e de satisfazer às sua 
necessidades mais prementes como alimenta-
ção e vestuário.

Com o correr do tempo foram sendo introduzi-
das algumas modificações que provocaram uns 
certos desvios na forma de festejar o Divino e 
nos objetivos que serviram de berço a tal devo-
ção. Surgiu então uma espécie de rebeldia das 
mordomias em obedercer à hierarquia da igreja 
no modo de programar e realizar a mesma fes-
tividade. Houve casos de certa gravidade a pro-
vocar situações difíceis e nada condizentes com 
o espírito e o fim ou objetivo da festa em causa. 
Tratando-se, no nosso caso, dum acontecimen-

to religioso e da responsabilidade da igreja local 
e por isso de cariz cristão, parece ser normal se-
guir e obedecer às orientações dadas pela Dioce-
se e aliás, há muito tempo, determinadas, em do-
cumento próprio, pelos responsáveis da Missão 
de Santa Cruz. 

A devoção ao Divino bem como a festa que Lhe 
é promovida, nesta comunidade de Santa Cruz e 
desde o ano de 1979, tem por objetivo principal 
fazer comunhão na unidade e na fraternidade. 
Será ocasião de revelarmos que somos uma fa-
mília e que queremos viver, no Espírito de Deus, 
uns com os outros como verdadeiros irmãos e 
irmãs. É nesse sentido e para esse fim que se 
pede a colaboração de todos. Se nos deixarmos 
desviar desta linha de pensamento, de vida e de 
ação, o nosso esforço e a nossa generosidade 

perderão o verdadeiro sentido e deixarão de ser 
fiéis à ideia original e fundadora.

Sabemos que esta devoção faz parte da matriz 
das gentes dos Açôres. Com algumas diferenças, 
conforme as ilhas, em todas elas tudo se prepara 
e tudo entra em movimento na preparação e rea-
lização desta festa. Ninguém o poderá ignorar. 
Mesmo com os tais desvios, com introdução de 
novos rituais e o abandono de outros, por diver-
sas razões e motivos muito variados, a devoção, 
na sua essência, continua bem presente, ativa e 
visível. Dum modo geral, faz parte da cultura, 
da religiosidade e do modo de ser e de viver da 
gente dos Açôres. No passado e no presente.
A festa costuma criar todo um sentimento de 

pertença, de camaradagem, de partilha e de ale-
gria mesmo que misturada com algumas atitudes, 
gestos ou palavras que possam ser discutíveis. 
Mas, afinal, nada neste mundo é perfeito. Poderá 
haver, aqui ou ali, certos excessos ou coisas me-
nos certas ou corretas. Mas, no fundo, é forçoso 
reconhecer que há boa vontade, generosidade e 
desejo de honrar o Divino como o Deus do amor 
a indicar caminhos de luz e de verdade.

Há gente que, mesmo no presente, vive a con-
vicção de que o Espírito Santo pode agir duma 
forma um tanto quanto vingativa. Ignoro qual 
o motivo de tal ideia. Parece-me completamen-
te errada, anacrónica ou ultrapassada. Sendo o 
Deus da caridade, nada, no Espírito, pode chei-
rar a vingança. De forma alguma. Esta forma de 
pensar pode mesmo constituir uma ofensa grave 
ao Espírito de Deus. Seria muito bom procurar 
varrê-la para bem longe de nós.

Existe também uma certa confusão entre a Co-
roa e o Espírito Santo. A Coroa é um símbolo 
do Espírito Santo mas não é o Espírito Santo. 
Lembra, pura e simplesmente, a coroa da raínha 
Santa Isabel que ela ou alguém, em seu nome, 
colocou na cabeça duma criança pobre, em Alen-
quer e por ocasião da festa do Pentecostes.
Sabemos ainda que, segundo reza a tradição, 

as sopas, servidas no dia da festa ao Divino, se 
destinavam, primariamente, às crianças pobres, 
aos orfãos e às viúvas necessitadas. Eram os pri-
meiros a ser servidos. Foi assim durante muito 
tempo. Há mordomias onde, ainda hoje, assim 
acontece. Essa atitude revela fidelidade às ori-
gens e, por isso, será de louvar.
O mais importante é fazer da festa ao Divino 

uma festa de fraternidade e amor cristão. De co-
munhão na unidade. Que assim nos ajude, a to-
dos, o Espírito de Deus que celebraremos, dum 
modo especial, em dia de Pentecostes.

O mordomo 2015.
P. António Araújo.

belezA dA SemAnA
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FranCiSCa reiS

feliz AniVerSário

o jornal a Voz de Portugal foi convidado 
para participar nas celebrações deste 

grande evento gala - reunião de Caridade 
para Sun Youth, que vai ter lugar no dia 18 
de abril 2015 na embassy Plaza, 1003 Boul. 
Cure labelle em laval. esta festa é organi-
zada por nygel greenaway Presidente de 
MorSt Fundraiser for Sun Youth (MorSt 
- Montreal old School revival and tribute - 

renascimento e Homenagem as escolas anti-
gas de Montreal).
O jornal A Voz de Portugal tem o prazer de 

convidar a comunidade e os estudantes dos anos 
60, 70, e 80 das escolas Primárias Our Lady of 
Mount Royal Girls & Boys (presentemente o 
Centro Comunitário Santa Cruz e o Lar San-
ta Cruz) Devonshire, D’Arcy McGEE High 
School, Baron Byng, Montreal High, Outremont 
High. Os lucros irão a favor da Sun Youth Orga-
nização de Caridade fundada em 1954 por Sid 
Stevens e Earl De La Perralle. 60 anos de servi-
ços comunitários a ajudar os menos afortunados 
da região de Montreal ,com sede no coração da 
Comunidade Portuguesa ,ou seja,no 4251 rua St-
-Urbain, perto da Rachel.
Todos nós de uma maneira ou outra participá-

mos na Sun Youth, uns quando eram mais novos 

em jogos de  football, ensaios do Rancho, prepa-
ração dos bancos de alimento, cabazes do Natal, 
e muitas de nós ainda continuamos a dar o nosso 
apoio, pois o sucesso desta organização depende 
dos donativos recebidos.
Uma das primeiras tentativas desta organização 

foi o estabelecimento de um grande projeto;o 
banco de alimentos de emergência que está dis-
ponível durante todo o ano.  Hoje a Sun Youth 
tem mais de 30 programas diferentes,para ajudar 
os mais desfavorecidos..  Todos os anos o Cana-
da reporta 60,000 pessoas desaparecidas, apro-
ximamente 40,000 são criancas.  Graças a asso-
ciações como esta,que trabalham em conjunto 

com a Policia 65% destas pessoas 
são encontradas em 24 horas e 86% 
durante uma semana, A  Sun Youth  
trabalha em colaboração  com a Po-
licia de Montreal, Laval, Longueuil, 
e últimamente com a Policia da Pro-
víncia do Ontário.
Quem estiver interessado/a em 

participar na Gala - Reunião de Ca-
ridade Gerações IV ,o custo é de 
$100.00 por pessoa, pode comprar 
os bilhetes diretamente ao Sun You-
th - Tel: 514-842-6822.

o PrograMa do eVento: 
5:30pm - Cocktail Buffet & Sushi
7:00pm - Showtime
7:30pm - Jantar
atuaÇÃo do ranCHo Santa CruZ
4 Gerações de Musica
4 Bandas
4 Giants Screens
Cerimonias e Homenagens
Vinho Tinto e Branco nas mesas
Mesa de Doces e Buffet da meia noite
Candy Bar
Open Bar
Ofertas e Arrifes
DJ - VJ Omega Productions

Para mais informações telefonar para a nos-
sa colaboradora do jornal: 
Francisca reis: 514-983-7837.

GAlA reunião de 
cAridAde pArA sun Youth
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lindA exposição e AnGAriAção de
fundos pArA o espírito sAnto

SYlVio MartinS

a associação Portuguesa do espírito Santo 
de Hochelaga esteve muito occupado este 

fim-de-semana transato. Esta Associação, que 
não é das mais antigas nem das mais nova, 
tem uma direção de jovens de alta-qualidade. 
E, ao mesmo tempo tem uma boa equipa que 

lhes ajudam. É claro que não são perfeitos mas, 
esta equipa estão a aprender dos seus erros e es-
tão cada vez mais forte. Trabalharam muito para 
refazer o estilo da associação, um verdadeiro 
luxo. Agora vão trabalhar para dar mais força a 
sua cultura.
Quando eu cheguei a Associação do Espírito 

Santo, Já lá vão meses que eu não ía lá. Mas, 
quando é o Espírito Santo, eu vou a todas. No 
meu primeiro passo, adorei ver a exposição or-

ganizada pelo Alvaro Godinho. Realmente mui-
to linda e significativo, e peças, não só de lá mas 
principalmente de pessoas de cá que fazem a his-
tória da nossa comunidade.
Depois de falar com amigos, a entrada da direc-

ção na sala principal, ao som do hino do Espírito 
Santo, dando as boas-vindas e algumas dicas...
“Espirito Santo em AR
Quem pudesse voar. Ou até mesmo nadar. 

Para os tempos de antigamente voltar. Que 
saudades de matar. A mesmo de rebentar. Os 
bezerros temos de enfeitar. Para no caminho 
os por andar. Tocas o paizinho vamos escutar. 
Os poetas populares a cantar. Os mordomos a 
contra. A imperatriz a mandar. O imperador a 

penar. E os vizinhos espratar. No qinatal o cão 
a ladrar. Na canadá crianças a brincar. A jane-
la jovens a namorar. Velhinhos na mociada a 
pensar. Branco ! com neve o altar. Com a coroa 
do Divino a brilar. O pombinha eu vou com res-
peito beijar. Bandeira cor de sange a palpitar. A 
noite o terço vise rezar. Depois uma chamarrita 
bilhar. A promessa para pagar. E função a pre-
parar. As sopas a escaldar. Massa para amas-
sar. Vinho a provar. Alcatra no alguidar. Os fo-
guete a estralar. A filarmônica a tocar. Cortejo 
para organizar. A caminho da igreja para co-

roar. Sinos a repicar. O padre missa a celebrar. 
O sacristão a roubar. As beatas a misericar. Foi 
por aqui parar Não quer mais vos chatiar Com 
rimas em ar. Mas não posso acabar. Sem voz 

selisetar. Para continuar a trabalar. E com os 
mais novos lutar. Para que, está lindo tradição 
posa continuar. Não se esquecem do seu bilhete 
para a cantoria confirmar. A sua cota de 2015 
pagar. Se não e socoiso vai lá não a mais que 
esperar. E se tiver sede a bebidas frescas no 

bar. Agora, só me resta vos desejar. Bom apetite 
para o jantar ! E para o serão um bem-esatar ! 
Alvaro Godinho (O. Caneta )”
Depois desta linda alocução a equipa que ser-

viu esta noite foi realemente sensacional. Nunca 
comi tão cedo numa festa. As 21h00 já tinhamos 
jantado e pronto para bailar. “O Grupo Revolu-
tion” esteve a cago de animar esta noite. E, fize-
ram um grande pápel dando um toque, nos bai-
linho, Kuduro, etc. Foi mesmo uma linda noite. 
Durante toda a noite tivemos a oportunidade 

de apreciar uma apresentação de 2000 fotogra-
fias sobre a história do Espírito Santo de LÁ e 
de CÁ. Muito bem organizada. Parabéns a toda 
a equipa da cozinha que trabalharam muito, aos 
organizadores que fizeram desta festa um grande 
sucesso.
ViVa o eSPÍrito Santo.
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bAile dA pinhA no sport montreAl e benficA
os Campinos do ribatejo em colaboração 

com o Sport Montreal e Benfica realiza-
ram no passado dia 14 de Março  o Baile da 
Pinha, também conhecido por Baile da Pinha-
ta. 
Esta festa tradicional  foi um habitue entre a 

Comunidade Portuguesa no passado e este ano 
os Campinos do Ribatejo decidiram revisitar 
esta tradição, realizando este evento na maravi-
lhosa sala que o Sport Montreal e Benfica dispõe 
para festas e eventos.

A sala estava extraordinariamente decorada em 
tons de azul e lilas. Todas as decorações foram 
preparadas em detalhe por uma equipa dedicada 
que durante toda a semana trabalhou horas a fio 
para, com imenso carinho, receber todas as pes-
soas presentes e, para que estas se sentissem bem 
vindas e usufruíssem de uma noite de alegria e 
boa disposição. 
A comida estava ao mesmo nível das decora-

ções, ou seja, também ela extraordinária. A cozi-
nheira Clarisse Cordeiro e a sua equipa deliciou-
-nos com uma Canja e um Bacalhau à Brás como 
entrada. Como prato principal tivemos Carne de 
Porco a Alentejana que, como se diz no nosso 
Portugal, estava de “comer e chorar por mais”. 
Para finalizar o repasto tivemos um Doce à Cam-
pino e um buffet de doces/frutas mais ao final 
da noite. Parabéns Clarisse Cordeiro e Equipa! 
Como sempre a comida estava 5 ESTRELAS.
O Bar do Sport Montreal e Benfica esteve à 

disposição de todos para que pudessem acom-
panhar a maravilhosa refeição com um bom vi-
nho Português ou uma cervejinha bem gelada. 
A noite foi animado pelo DJ Memories e por 
alguns amigos convidados. Tivemos o Jose de 
Sousa que nos encantou com a sua bela voz e o 
Eddy Sousa que fez as honras da casa enquanto a 
malandra da Pinha teimava em não abrir. Depois 
de muitos números e prémios atribuídos, a Pinha 
finalmente abriu e foram conhecidos o Rei e a 

Rainha da festa que ganharam um prémio ofere-
cido pela Helena Loureiro,  proprietária do Por-
tusCalle, Helena e Cantinho de Lisboa. A festa 
continuou pela noite dentro com muita dança e 
alegria no ar.

a pedido dos Campinos do ribatejo e do 
Sport Montreal e Benfica aqui fica um agra-
decimento a todos os patrocinadores desta 

festa, a todos os que ajudaram na organização 
e, claro, a todos os que estiveram presentes, 

pois a festa foi de todos e para todos. Fica a 
informação que a próxima festa será no dia 5 
de abril (almoço de Pascoa), e o jornal a Voz 

de Portugal promete estar presente para mais 
uma reportagem. até breve Caros leitores!
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AberturA dA bibliotécA José d’AlmAnsor, e 
lAnçAmento do livre de mAnuel cArvAlho 
“o homem que fAlAvA com As flores”

durante o ano, há momentos, onde a cul-
tura se festeja bem e forte. o lançamento 

do livro do Sr. Manuel Carvalho, “o homem 
que falava com as flores” foi um desses mo-
mentos, no Salão nobre do centro comunitá-
rio Santa Cruz. a sala estava cheia, até faltava 
cadeiras. o lançamento do livro foi a ocasião 
de celebrar a abertura da Biblioteca josé 
d’almansor, no Centro Comunitário Santa 
Cruz, com os livros de autores luso-canadia-
nos.

Voltando ao lançamento do livro “O homem 
que falava com as flores”, a palestra foi ani-
mada pela conselheira das comunidades, a Sra. 
Clementina Santos, com vários participantes, o 
Sr. Padre Jose Maria Cardoso, o Sr. José Pedro 
Domingues, a Sra. Joaquina Pires, o Dr. Arlin-
do Vieira, a Sra. Maria João Sousa (MAJAO), 
e o Sr. Manuel Carvalho. O Sr. Padre Jose Ma-
ria Cardoso ofereceu um resumo do livro e da 
filosofia do romance, uma forma de biografia. 
A Sra. Joaquina Pires, na sua apresentação, fa-
lou da imigração e da experiência de emigração 
ressentido no livro. O Dr. Arlindo Vieira falou 
do autor Manuel Carvalho, e a a Sra. MAJAO 
completou  s declarações do Dr. Arlindo Vieira, 
com a explicação das suas obras de arte exposta 
no Salão Nobre, que estão ligados a vida do Sr. 
Manuel Carvalho.

No momento da abertura da Biblioteca José 
D’Almansor, dois jovens subiram ao palco, a 
jovem Amália Carreiro Lopes e o jovem Mar-
co Paulo Cunha. Eles lerem dois textos de dois 
autores da comunidade portuguesa de Montreal 
(Fernando André e Pe. José Maria Cardoso). O 
Sr. José Pedro Domingues explicou a missão e 
o trabalho da Biblioteca José D’Almansor, que 
é de ser uma referência para os livros Luso-
-Canadianos. Ele informou que a Biblioteca tem 
uma excelente coleção de livros infantis para as 
crianças, pais, assim como os avós, podem fa-
zer conhecer aos seus filhos e netos. Também é 
de informar e de salientar que o meu colega de 
trabalho, Sylvio Martins teve a honra de fazer a 

primeira página e de finalizar a paginação do seu 
livro. 
Falando de língua portuguesa, sábado, 21 de 

março, será a festa das escolas portuguesas Santa 
Cruz e Lusitana, que tem como objetivo de an-
gariar fundos para ajudar as escolas a ficar mais 
acessíveis a todos. A força da literatura luso-
-quebequense é de ser publicado principalmente 
em português. Isso é possível, com o apoio das 
escolas, que permita de apoiar os pais no ensino 
português, uma das línguas principais do mundo.
Parabéns ao Sr. Manuel Carvalho, que ofere-

ceu um porto de honra, e, dedicou o seu livro 
a sua falecida esposa, a Sra. adorina Concei-
ção garçia e a sua terra de origem, Mirande-
la. nós já esperemos com prazer o próximo 
livro, que será uma nova descoberta da vida 
humana.

Miguel Félix
FotoS de Manuel neVeS
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PoemAS dA SemAnA

AstrÓlOgO – grANDE méDIum vIDENtE
prOfEssOr AIDArA

não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: amor, negócios, má sorte, invejas, maus-
-Olhados; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395
fAlO pOrtuguês

triste reAlidAde
FOmE

suplício tão negro e triste
de quem no mundo tem fome

E que aqui mesmo ainda existe
vera imagem de miséria

angústia real e séria
Que dentro bem fundo dói

mágoa que a alma consome
E a vida aos poucos destrói ...

FOmE
Flagelo dos nossos dias
pungente em fragilidade

pobre marginalizado
aquele que é nosso irmão

sofre de fome agonias
Estende a mão à caridade
sem ter amor nem ter pão

recorre à mendicidade
sem justiça condenado
a cumprir o triste fado

da  vil discriminação !....

FOmE
verdade que causa dó

de quem no seu peito sente
a falta de humanidade
Cuja mera culpa é só

não ter como a outra gente
O direito à igualdade.
Faminto e destroçado

Às vezes parece um bicho
procurando a remexer
pelos caixotes do lixo

Qualquer resto abandonado
p’ra poder sobreviver !...

FOmE
sina dum calado pranto

será que deus se esqueceu?
Ou não são eles seus filhos?

porque os faz sofrer tanto
E os sujeitou aos maus trilhos

E esta desdita lhes deu ?
porquê a sociedade

E aquele que poder tem
não ouve este meu recado?

abrindo o seu coração
mostrando fraternidade
Com justiça e afeição...
Pondo fim à atrocidade

desta injúria que é pecado
E triste realidade !....

Euclides cavaco

Magnifico condo com 2 qtos fechados 
muito bem situado na Henri-Julien à es-
quina da mont royal. Const. ’99. Lareira. 
Chão de madeira. ar-cond. 1 grande bal-
cão e terraço privado com vista na mon-
tanha! venha ver! $369,000 negociável.

belo condomínio no último an-
dar de 3plex. 1174pc. 3 quartos 
fechados. grande salão e casa 

de jantar. Chão em madeira. 
2 balcões. 5 minutos a pé do 

parc Laurier! 

Construção 2009. Magnífico 
condomínio no último andar. 
Espacioso e luminoso! Chão 
em madeira. Ar condiciona-
do, Lareira a gaz. 2 balcões. 
GARAGEM. É so luxo! Muito 
perto do centropolis e todos 

os serviços e transportes. 

$304,000

ucrâniA: cAnAdá não colocA
de pArte A possibilidAde de
uso de forçA
o primeiro-ministro canadiano, Stephen 

Harper, disse que o seu governo consi-
dera “todas as opções” em relação ao conflito 
na ucrânia, incluindo as militares, depois de 
se reunir em otava com a chanceler alemã, 
angela Merkel.
Depois de um encontro de 45 minutos na ca-

pital canadiana na segunda-feira, os líderes dos 
dois países manifestaram perante a imprensa as 
diferenças de abordagem no que toca a uma so-
lução para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
Merkel deixou claro que a Alemanha não consi-
dera o uso de força como uma opção, e alertou 

que a posição de Otava pode gerar problemas na 
relação transatlântica.”
Até ao momento temos sido capazes de tra-

balhar muito bem juntos em relação a esta 
violação da Rússia da integridade territorial 
da Ucrânia”, disse Merkel, depois de se reunir 
com Harper.”Espero que possamos resolver este 
conflito com métodos diplomáticos porque com 
métodos militares não pode ser solucionado”, 
acrescentou a chanceler, que horas antes se reu-
niu na Casa Branca, nos Estados Unidos, com o 
Presidente norte-americano, Barack Obama.No 

entanto, Harper, que se destacou pela firmeza da 
sua retórica contra a Rússia, chegando mesmo 
a comparar o Presidente russo, Vladimir Putin, 
com Hitler, não excluiu a possibilidade de uso 
de força.”Creio que toda a gente espera que pos-
samos resolver este assunto através de canais 
diplomáticos. Infelizmente, até agora, Putin tem 
optado por utilizar métodos violentos e milita-
res, e essa é a realidade”, declarou Harper.”
Claramente, Merkel, Hollande [Presidente fran-

cês] e outros estão a tentar todas as opções possí-
veis para encontrar uma solução. Da nossa parte, 
estamos a considerar todas as opções, consultan-

do e trabalhando com os nossos 
aliados, e até agora temos pro-
porcionado ajuda humanitária 
e ajuda militar não letal à Ucrâ-
nia”, acrescentou.Questionado 
sobre se o Canadá estaria dispos-
to a disponibilizar armamento à 
Ucrânia, tal como Kiev solicitou 
aos seus aliados ocidentais, Har-
per disse que Otava seguiria os 
passos de Washington, mas rei-
terou que a intervenção armada 
ocidental continua em cima da 
mesa.”

Na semana passada anunciámos que o Canadá 
vai unir esforços com os Estados Unidos para 
apoiar a Ucrânia com uma comissão militar con-
junta. Vamos continuar a trabalhar para resolver 
esta situação de forma tão pacífica quanto possí-
vel”, concluiu.
depois de se reunir com Merkel, obama dis-

se que, caso a via diplomática venha a “fra-
cassar”, serão avaliadas “todas as opções” 
disponíveis e que o envio de “armas defen-
sivas letais” ao governo da ucrânia “é uma 
delas”.

momento dA SemAnA

Jean Habel e Jean Rousselle celebram o mês da 
abrótea (abril), simbolo da luta contra o câncro.



A Voz de PortugAl  |  18 de MArço de 2015  |  P. 11

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Travel Sales:             Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Accounting:              Classes begin September 23, 2013 (Evening) 

Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 

We offer:   

 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  
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** Convenientemente localizado:
- perto do metro st. michel
- perto da auto-estrada 40, saída st. michel.
- autocarro 67-st-michel, 99- villeray e 92-Jean-talon

jOhN f. KENNEDY ADult cENtrE
3030 Villeray E., Mtl., Qc., H2A 1E7

tel.: 514 374.2888
www.jfkac.ca

líNguA INglEsA básIcO
INfOrmAÇÕEs DE INscrIÇÃO

mANhÃ INglês básIcO 
DAtAs: 24, 25, 26, 30, 31 DE mArÇO DE 2015

hOrAs: 9h00 ás 11h00   

um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é ExIgIDO:
• documentos de imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hOrárIOs DAs AulAs DE INglês DE bAsE DE mANhÃ

Manhã: do 23 de março até ao 30 de junho de 2015
de segunda a sexta: 8h30 às 12h30

custo: 100,00 $ pagamento completo 
(DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)

  inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl ÚNIcAmENtE) é ExIgIDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)

Se você nasceu fora do país, 
o seu pAssApOrtE é ExIgIDO

populAção nAs cidAdes cAnAdiAnAs 
cresce devido à imiGrAção
o principal motor do crescimento das ci-

dades canadianas continua a ser a imi-
gração internacional, como  se tem verificado 
num passado recente, anunciou hoje o institu-
to de estatísticas canadianas.
“A imigração internacional foi responsável por 

pouco mais de dois terços do crescimento popu-
lacional das áreas metropolitanas recenseadas em 
2013-2014”, anunciou em comunicado a Statis-
tics Canada. O instituto de estatísticas canadiano 
revelou ainda que todas as áreas metropolitanas 
recenseadas (CMA, sigla em inglês) com mais de 
um milhão de habitantes comunicaram taxas de 
crescimento da imigração internacional de um por 
cento ou mais, o que representa a maior parte de 
seu crescimento populacional (71 por cento).  Se-
gundo o documento, existem agora seis milhões 
de pessoas que vivem na área metropolitana de 
Toronto e quatro milhões em Montreal.As áreas 
metropolitanas que aumentaram mais o núme-
ro da população continuam a ser as Pradarias e 

o oeste do Canadá, com destaque para Calgary, 
Edmonton, e Saskatoon, com um crescimento de 
3,6, 3,3, e 3,2 por cento, respetivamente.Estas re-
giões metropolitanas também possuem o maior 
crescimento económico do país.A área metropoli-
tana de Montreal cresceu 1,1 por cento em relação 
ao mesmo período homólogo, e Toronto 1,5 por 
cento.Montreal continua a perder residentes para 
outras províncias e para outras áreas de Quebe-
que. Entre 2013 e 2014, a CMA teve uma perda 
líquida de 10.000 pessoas para outras províncias, 
e 7.000 pessoas para outros municípios da provín-
cia.No entanto, Montreal recebeu 42.800 imigran-
tes, o que correspondente a 18 por cento de todos 
os imigrantes para o Canadá, mas representa uma 
diminuição em relação a anos anteriores. Oficial-
mente, há 375 mil portugueses ou luso-canadia-
nos no Canadá, mas calcula-se que existam cerca 
de 500 mil a 600 mil, estando a grande maioria 
localizada na província do Ontário. Estima-se que 
60 a 70% sejam de origem açoriana.

Glenn cAstAnheirA nA
equipA de fernAndez e
de proJecto montreAl
Ontem, terça-feira, o 17 de março de 2015, o 

muito conhecido Sr. Glenn Castanheira anunciou 
que ele aceitava a proposta do partido Projeto 
Montreal (Projet Montréal), de ser o conselheiro 
especial nos assuntos ligados ao comércio, turis-
mo e eventos. Ele deixa assim a sua função de 
Director-Geral da Sociedade de Desenvolvimen-
to do Boulevard Saint-Laurent. 

Em conferência de imprensa, ele reafirmou 
que o seu trabalho não será partidário. Como o 
chefe da oposição e chefe de Projecto Montreal, 
Sr. Luc Ferrandez acha que nenhum partido res-
pondeu até agora ao problema do comércio em 
Montreal, e, precisa de inovar o nosso olhar. Esta 
nova função haverá novas reações e desafios pe-
rante ao Ferrandez e ao Castanheira. O problema 
não é só o preço do estacionamento em Mon-
treal, há muito mais. 

duAs mãos cheiAs de portuGueses mAndAm em bruxelAs
três portugueses ocupam lugares de diretor-

-geral na Comissão europeia. em cargos de 
topo estão duas mãos cheias de profissionais 
com Portugal como país de origem.
  Quando pensamos na Comissão Europeia, 

lembramo-nos de Carlos Moedas, atual respon-
sável pela pasta da Inovação, Ciência e Tecnolo-
gia.Mas por detrás dos focos mediáticos escon-
dem-se muitos outros portugueses que subiram 
a lugares de topo em Bruxelas.De acordo com o 
Jornal de Notícias, são pelo menos uma dezena, 

dos quais três são diretores-gerais. Na lista, con-
tam-se ainda diretores, conselheiros, porta-vozes 
e chefes em unidades nas várias direções-gerais 
comunitárias.Fernando Frutuoso de Melo é um 
deles. Dirige a Cooperação Internacional e De-
senvolvimento, tem a seu cargo mais de 3.500 
pessoas e gere um orçamento de 7,4 mil milhões 
de euros.Longe dos holofotes, é conhecido como 
o “diretor-geral que nunca dorme” e comparado 
a Sir Humphrey, da série ‘Sim, Senhor Ministro’.
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joel neto

regreSSo a CaSa
uM diário aÇoriano

jorge Correia

questão de exemplo

Sempre considerei que um líder político, que 
dirige ou pretende dirigir uma nação, uma autar-
quia ou qualquer outra instituição política deve 
primar pelo exemplo. Intimamente associados 
à política estão os ideais individuais e coletivos 
que todos os políticos devem ter por forma a 
alimentar uma visão que por sua vez origina os 
objetivos práticos que por ventura nos levarão a 
esse ideal.
Naturalmente esses ideais devem ser elevados 

sem serem utópicos, caso contrário muita de-
silusão e sofrimento poderão ser os resultados 
colhidos por ideais sem fundamento, distorcidos 
ou pervertidos, desequilibrados por não se ali-
cerçarem nos princípios humanos, éticos e mo-
rais. Mas a população em geral não se encontra 
sensibilizada nesse sentido e apenas as questões 
práticas do imediato lhe alimentam o espírito. 

Por este mesmo motivo qualquer liderança deve 
primar por uma postura que introduza não só 
renovação para melhor nos aspetos práticos da 
política mas também na postura, na humanida-
de, nos princípios. Só assim se ganha respeito ou 
autoridade moral nas intervenções. Assim o líder 
é a luz orientadora, o estandarte pelo qual os res-
tantes tendem a medir-se. Isto já havia sido re-
conhecido na Antiguidade onde vários filósofos 
chegaram à conclusão que os mais sábios seriam 
os mais indicados para as direções políticas.
Vejamos agora o evento relacionado com as dí-

vidas do Primeiro Ministro Passos Coelho. Niti-
damente o assunto incomodou-o, pois sentiu-o 
como uma bisbilhotice que lhe tocou num pon-
to fraco. Naturalmente é uma situação que em 
nada enobrece a imagem de uma figura pública, 
no entanto o mais lamentável foi a sua reação a 
essa situação. Porque razão arrastou um antigo 
Primeiro Ministro, que se encontra enredado em 
complicada teia de processos judiciais e que se 

encontra insaciável para tornar a situação num 
evento político para confundir ainda mais essa 
teia nebulosa? Porquê Passos Coelho se defen-
deu atrás dum manto de arrogância? Já vimos 
que o povo Português não vai bem com arrogân-
cia, pois prefere uma ladrão humilde do que um 
homem limpo com arrogância. Se é certo que 
com o decorrer dos dias Passos Coelho foi me-
lhorando a sua postura, é certo que deixou algum 
sabor amargo e um “cheiro” de arrogância peri-
goso para o futuro. Lamentavelmente os nossos 
líderes tendem a para a arrogância assim que têm 
influência, independentemente da cor política.
Tudo se resume a uma questão simples de 

exemplo, de prudência e de equilíbrio. Nada 
custa pensar antes de agir, e numa postura sábia 
e humilde, retificar os erros que por ventura terá 
cometido. A consciência é de cada um no entanto 
devemos nos lembrar que quanto mais proemi-
nente é a posição de um individuo maior é a sua 
responsabilidade perante si e perante os outros.

tErrA chÃ, 31 DE DEzEmbrO DE 2014
Este ano voltei a encomendar tarde a lenha. Chegou-me húmida, e to-

dos os dias tenho de descer à garagem e erguer nova pilha em frente a 
um desumidificador.
No ano passado prometi a mim mesmo que, desta vez, trataria das coi-

sas com tempo, o mais tardar em Julho. Quando chegámos a Julho, já 
fazia um frio dos diabos e o calendário marcava Novembro.
Acabarei por acertar. Sou tão escravo do tempo aqui como o fui na ci-

dade, mas o campo ensina-nos as suas sabedorias. Se o campo tem uma 
sabedoria, é a do tempo. No campo não é preciso calendário. Os meus 
vizinhos não se lembram de que é Natal porque as ruas estão iluminadas 
ou que chegaram os Santos porque lhes cheira a sardinha. É o próprio 
tempo que fala com eles. Havendo nevoeiros, estamos provavelmente 
em Junho. Agitando-se o mar em levadia, então é Agosto de certeza.
Um homem do campo sabe quando desabrocham as flores e em que 

altura se semeia o feijão verde porque as flores e o feijão verde têm sem-
pre o mesmo tempo. Não o inquieta sequer o calendário biodinâmico: 
chama-lhe Lua. Quanto ao mais, tem uma consulta no médico e sai de 
casa com tempo. Antes de escolher o que leva vestido, olha pela janela e 
confere a meteorologia. Ou o tempo.
Algures este ano, notei que o meu primeiro gesto matinal passara a ser 

olhar pela janela. Ainda uso despertador, e para as mais variadas tarefas 
do dia-a-dia recorro aos lembretes do telefone, a papelinhos amarelos, a 
mnemónicas tão ridículas como pôr a carteira dentro de um sapato.
Mas já foi um avanço. Para o ano, não me esqueço: em Julho encomen-

do a lenha. Mesmo em Junho, talvez não me esqueça dos Santos. Talvez 
algures no meu cérebro ecoe uma marcha sanjoanina.
De qualquer modo, já pus lembretes.

tErrA chÃ, 2 DE jANEIrO DE 2015
Para a semana vêm cá a casa o Luciano e a Lídia. Já andamos nervosos. 

A Lídia é a melhor cozinheira a Oeste do Meridiano de Greenwich. Como 
a Terra dá a volta, é a melhor a Leste também. Que haveremos de servir-
-lhe? Da última vez que os visitámos, ofereceu-nos uma Sopa Azeda, a 
que em alguns lugares se dá o nome de Caldo Temperado. Agarrou no 
meu prato, pôs-lhe  duas fatias de pão no fundo e depois deitou-lhe vá-
rias conchas de um espesso caldo de feijão. Cheirava a canela e a noz 
moscada, e em volta dispersavam-se diferentes travessas com as carnes 
e os enchidos, as abóboras e as batatas doces cozidas naquele mesmo 
caldo. Levei a colher à boca e estaquei. Lá fora, uma bruma descia pela 
encosta, impedindo-nos de divisar o mar – era como se todo o lugar dos 
Regatos se resumisse agora àquela casa, ao plátano em frente, à cozinha 
onde se concentravam aqueles cheiros. Os antigos chamavam-lhe Co-
mida de Dentro, e também nisso parecia haver uma rectidão. Provava-se 
outra vez e logo desfilavam novos sabores vindos do próprio interior do 
tempo. Comi tudo quanto me apeteceu, depois comi tudo o que pude e 
a seguir comi mais um pouco. Puxei de um cigarro, fumei-o devagar – e, 
quando acabei, pus-me a mordiscar novamente a carne de porco.

relAção conJuGAl

joSé da ConCeiÇÃo

uma grande parte 
dos casais encon-

tram-se numa grave 
crise afectiva porque 
não aprendem a arte 
de ouvir e dialogar. 

Os dois sabem con-
versar, mas não sabem 
falar de si. Conversam 
sobre a politica, di-
nheiro, diversões, mas 
emudecem sobre as 
suas histórias. Sabem 
ouvir o que os sons 
traduzem, mas não a 
voz da emoção. Têm 
ousadia para se zanga-
rem, mas têm medo de 
falar dos próprios sen-
timentos. Vivem anos 
juntos, mas não se tor-
nam grandes amigos.  
A maioria dos casais 
conhecem-se superfi-
cialmente. Conhecem 
os defeitos de cada um, 
mas não as áreas mais 
intimas do seu ser. Dis-
cutem problemas, mas 
não se tornam cúmpli-
ces da mesma aven-
tura. Não revelam as 
suas mágoas, não fa-
lam dos seus conflitos, 
não apontam as suas 
dificuldades. Se quere-
mos cultivar o amor, o 
melhor caminho é não 
dar presentes caros, 
mas dar uma jóia que 

não tem preço: o seu 
próprio ser. A arte de 
ouvir refresca a rela-
ção e a arte de dialogar 
nutre o amor. São leis 
universais que funda-
mentam a qualidade 
de vida das relações 
sociais. Quem desejar 
cultivar o amor precisa 
de ter a coragem para 
fazer pelo menos qua-
tro importantes per-
guntas durante toda a 
sua vida à pessoa que 
ama: quando é que eu 
te decepcionei? Que 
comportamentos meus 
te aborrecem? O que 
devo de fazer para 
te tornar mais feliz? 
Como posso ser um 
melhor amigo? Essas 
perguntas muitos nun-
ca as fizeram. Por ou-
tro lado reparam as ra-
chas das paredes, mas 
não as fendas do rela-
cionamento; estancam 
a água da torneira que 
vaza, mas não o vaza-
mento da amizade e 
afectividade. Belos ca-
sais com belos come-
ços Têm tristes finais 
porque não tentam ser 
amigos, nem tentam 
trocar experiências. 
São óptimos a defen-
der os seus pontos de 
vista, mas raramente 

reconhecem os seus 
erros. Quem não erra? 
Quem não tem atitudes 
estúpidas? Ganham 
batalhas mas perdem 
o amor. Porque é que 
não sabem falar de si 
mesmos? Porque têm 
medo de ser critica-
dos, incompreendidos, 
ridicularizados. Têm 
medo da guerra emo-
cional que se insta-
la quando se fala dos 
segredos do coração, 
quando se fala dos 
seus reais sentimentos. 
Para dialogar, é ne-
cessário não ter medo 
de reconhecer as suas 
próprias falhas nem 
vergonha de si mesmo. 
Para ouvir, é neces-
sário não ter medo do 
que o outro vai dizer. É 
preciso cumplicidade. 
Uma das coisas mais 
relaxantes de uma re-
lação é ter a convicção 
de que não somos per-
feitos, é saber que pre-
cisamos um do outro. 

o amor é uma cha-
ma que nunca se deve 
deixar apagar. temos 
que saber libertar a 
nossa criatividade, e 
sair da rotina, sim-
ples gestos trazem 
grandes conquistas, 
estou casado à qua-
renta anos e ela ainda 
é minha namorada.

dá bordA A essA GueixA
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PreParado Por tonY SaragoÇa

programa da semana
Quinta-feira 19 de março
- Camané em Montreal

sábado 21 de março
- Plataforma da comunicação social a nível mundial

pActo de confiAnçA
pArA solidAriedAde sociAl

Foi aprovada por unanimidade na assembleia da 
república a Lei de bases da Economia social e que 
passou desapercebida à generalidade dos cidadãos, 
mas com uma importância estrutural que define as ba-
ses gerais do regime jurídico da Economia social e as 
medidas de incentivo à atividade de cada organização 
do setor social, mormente das santas Casas de mi-
sericórdia, das associações mutualistas e das ipss’s 
em geral. 
a Economia social tem raízes profundas e secula-

res na sociedade portuguesa e ao longo da história, 
foram as precursoras do moderno conceito de econo-
mia social, ao representarem respostas organizadas 
da sociedade civil a necessidades sociais, através da 
concessão de bens e da prestação de serviços aos 
mais carenciados. a Conta satélite da Economia so-
cial, divulgada pelo instituto nacional de Estatística, 
revela que existem 55 383 organizações do setor so-
cial que podem beneficiar desta nova Lei, que promo-
vo um estatuto fiscal mais favorável em função da sua 
atividade. O reconhecimento da importância da Eco-
nomia social no nosso país tem vindo a reforçar-se 
por razões diversas entre as quais se destaca o seu 
peso crescente no produto interno bruto, que repre-
senta 4.7%, uma percentagem deveras significativa 
e o seu relevante contributo para a criação de em-
prego estável e duradouro. do mesmo modo, o seu 
forte contributo para o desenvolvimento sustentável, a 
inovação social, ambiental, tecnológica e o reforço da 
coesão social, económica e regional. tanto o Estado, 
como na nossa região, o governo regional, têm um 
papel a desempenhar na relação com as entidades da 
Economia social, mormente no fomento a criação de 
mecanismos que permitam reforçar a sustentabilidade 
das organizações, bem como facilitar a criação de no-
vas instituições sociais e apoiar as iniciativas de cada 
organização. Foi por isso que vários representantes 
do setor solidário se reuniram no i Encontro nacional 
das instituições de solidariedade, nos passados dias 
6 e 7 de março, no Centro de Congressos da alfânde-
ga porto. Este encontro, sob o tema “na defesa do Es-
tado social – um por todos, todos por um” chamar a 
atenção dos responsáveis políticos para a importância 
do setor na proteção social, saúde, educação e de-
senvolvimento local, bem como a necessidade de ga-
rantir uma política coerente que assegure a estabilida-
de legislativa. para o efeito, foram convidados todos 
os partidos do arco parlamentar a participar e discutir 
um documento de trabalho que manifeste a disponibi-
lidade para esta profunda reforma na área da despesa 
pública e para a criação de condições de sustentabili-
dade no Orçamento de Estado. segundo o presidente 
da união das misericórdia portuguesas, manifestou a 
disponibilidade das santas Casas para ajudar a imple-
mentar uma verdadeira reforma do Estado, envolven-
do neste compromisso os partidos com representação 
parlamentar, dando continuidade ao consenso que 
mereceu a aprovação da Lei de bases da Economia 
Social, na Assembleia da República. No final do en-
contro, a Confederação nacional das instituições de 
solidariedade, a união das misericórdias portuguesas 
e a união das mutualidades portuguesas assinaram 
um Pacto de Confiança para regulamentar e reforçar 
a cooperação entre elas, tendo entregue o documento 
ao ministro da solidariedade mota soares, documento 
que visa fortalecer as instituições sociais, assegurar e 
melhorar a sua sustentabilidade financeira, capacitar 
os seus dirigentes e possibilitar que sempre dentro de 
parâmetros de qualidade e segurança, possam ver 
desburocratizados e facilitados os seus procedimen-
tos, para que assim auxiliem o Estado na resposta a 
uma situação específica e extraordinária.

ANtÓNIO pEDrO cOstA

11 MarÇo: Para facilitar os visas de trânsito, 
aos cidadãos ingleses., Sousa Mendes foi ajudado 
pelo secretario consular, Manuel de Vieira Braga. 
Faria Machado, um fiel Salazarista em cargo no 
consulado de Bayonne , ele comunicou o com-
portamento ao Embaixador de Portugal em Es-
panha, Pedro Teotónio Pereira. Teotónio Pereria, 
um adepto da histórica aliança Anglo-portuguesa, 
que prontamente seguiu para a fronteira Espanha/
francesa para por fim a esta atividade. Depois de 
observar as ações de Sousa Mendes, Teotónio Pe-
reira enviou um telegram ás autoridades em  Lis-
boa, descrevendo  Sousa Mendes como alguém 
que perdeu a cabeça, dizendo também de Sousa 
Mendes que a sua ’ “desorientação fez uma gran-
de impressão no lado espanhol, com uma cam-
panha política criada  contra Portugal ,acusando 

o nosso país de dar abrigo “ao lodo” do regime 
democrático, e defender elementos  a fugir antes 
da vitória alemã..Declarou Sousa Mendes men-
talmente incompetente e atuando contra a auto-
ridade de Salazar e invalidou todos os futuros 
visas. A decisão unilateral de ,Sousa Mendes de 
imitir visas, sem respeitar as diretivas, não podia 
ser pior para Salazar. O role de Teotónio Perei-
ra em colocar Espanha e Portugal num bloco  de 
real neutralidade, em linha com a estratégia dos 
aliados, foi louvada pelas Embaixadas da Ingla-
terra e da América. Sousa Mendes continuou a 
assistir em Hendaye, falhando assim os dois ca-
blogramas enviados por Lisboa, a 22 de Junho, 
para, Bordeaux ordenando-o a parar, mesmo se 
o armistício entre França e Alemanha, se tornou 
oficial. Ainda mais, Sousa Mendes deu ordens ao 
Vice-cônsul honorário português em, Toulouse, 
Emile Gissot, para continuar a imitir visas a to-
dos os que precisassem. O armistício foi assinado 

seGundA GuerrA mundiAl (1939 - 1945)
no dia 22 de Junho. Nestas condições, dois ter-
ços da França ficariam ocupados pelos Alemães. 
A 26 de Junho, a Embaixada Inglesa em Madrid, 
escreve para Londres: “A chegada do Alemães 
aos Pirenéus é um evento tremendo, mesmo aos 
olhos de cada espanhol. Isso poderia  ser para a 
passagem das tropas através da Espanha, Portugal 
ou Africa. Entretanto,Teotónio Pereira, seguindo 
os protestos espanhóis, declarou os visas emitidos 
por Sousa Mendes nulos e sem valor. O New York 
Times,reportou que alguns 10,000  que tentavam 
atravessar para a Espanha, foram excluídos, por-
que as autoridades já não reconheciam a validade 
desses visas “Portugal anunciou que os visas por-
tugueses emitidos em Bordeaux eram inválidos 
e a Espanha reconhecia a entrada aos portadores 
desses documentos  só em casos excecionais. A 
agência telegráfica Judaica, reportou que o pe-
queno Portugal, com uma população pouco acima 
dos 7 milhões, recebeu aproximadamente 2 mi-
lhões de aplicações para visas, permanentes ou de 
trânsito. A maior parte veio dos franceses, belgas, 
holandeses,e polacos em França, que precisavam 
de visas portugueses para atravessar a Espanha. 
Nessas aplicações estavam seguramente incluídas 
dezenas de milhares de Judeus. 
A 24 de Junho Salazar mandou  Sousa Mendes 

vir para Portugal, uma ordem que ele, só, recebeu 
quando voltou para Bordeaux a 26 de Junho, mas 
obedeceu ,chegando mais tarde a Portugal, a 8 de 
Julho. Durante a sua viagem, continuou a emitir 
visas Portugueses a refugiados agora na França 
ocupada, e conduziu um grande grupo para um 
posto fronteiriço escondido, que ainda não tinham 
recebido as ordens de Lisboa. O seu filho John-
-Paul Abranches conta a história: Como o seu 
carro diplomático se aproximava da fronteira da 
vila de Hendaye, o meu pai deu-se com um gran-
de grupo de refugiados isolados, a quem ele tinha 
previamente emitido visas. Esta pessoas tinham 
sido refusadas porque o governo português tinha 
telefonado aos guardas dando-lhes ordens para 
não honrar a assinatura de Mendes ou visas. Ele 
então deu ordens ao chaufer para ralentir, o meu 
pai fez sinal ao grupo para o seguirem para um 
ponto da fronteira onde não haviam telefones nem 
guardas. 
na limusina preta com a sua licença diplomá-

tica, o meu pai conduziu os refugiados através 
da fronteira, para a liberdade. depois da in-
tervenção de augusto d’esaguy e amzalak a 
maior parte dos visas emitidos aos refugiados 
por Sousa Mendes puderam continuar o seu 
caminho para Portugal e foram bem recebi-
dos. a 26 de junho HiaS-HiCeM (organiza-
ção de ajuda aos judeus) secção europeia,foi 
autorizada por Salazar a ser transferida de Pa-
ris para lisboa .
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emPregoS
Está a ganhar o que merece? 

trabalha a partir de casa. 
part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 2500-4000$ 

possíveis. Compatível com outras atividades ou 
emprego. 514-961-0770

informaçÃo 
para Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

SerViço

SerVIçoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

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

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
cIrculO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

AssociAçÕes e clubes

CâMBio do dólar Canadiano
17 de MarÇo de 2015

1 euro = Cad 1.363020
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

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

voodoo. rOsA: 514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

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

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

dentiStAS

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

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

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStAurAnteS

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

tel.: 514.272.9797
Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
fax: 514.842.1252

Aceito trabalhos de Pladur, Ladrilho, pinturas, pedrei-
ro. Para tardes ou fins de semana.

cONtAtAr fErNANDO: 514-632-4491

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado

por médicos. Acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

51/2 apartamento situado em rosemont perto da pro-
menade Masson. Recém-pintado em Branco e Bege 
(primeiro andar de um triplex); casa de banho reno-
vada; acesso ao quintal; grande varanda (traseira); 
pronto para ocupação; não fumador; bairro tranquilo 
e seguro; aquecimento não incluído. 

pAulO: 514-512-2476.

AlugA-Se

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

cONtAtAr hErmINIO sIlvA: 514-354-6568

pAvé lOpEs E fErrEIrA INc.
Estamos a procura de pessoas para trabalhar em 

pavé e blocos. Deve ter um carro e carta de “Santé 
Sécurité”. Trabalho a Norte de Montreal.

r. ferreira:514-655-7168 | j. lopes: 514-562-6929

Restaurante à venda com sala de recepção na rua 
st- laurent perto da cremazie. O espaço seria ideal 
para um restaurante português, italiano ou medite-
raneo. O preço do aluguer é bom. Se está interes-
sado a comprar o edifício, também está a venda. A 
razão das vendas é que o proprietário quer se re-
formar. Com estacionamento. pEtEr: 514-572-0047

Vende-se casa em 
vila de rabo de 

Peixe, ilha de São 
miguel, Açores. para 

mais informações 
contacte 

514-431-9152

Vende-Se

reStAurAnteS

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

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

urgENtE tElEfONA já: 514-814-0362

Precisa-se de senhora 
para fazer limpeza de 

uma casa em Boisbriand 
com experiência.
Deve falar inglês. 

450-430-9693

pAIsAgIstA 
rObErt cAuccI 

procura instalador de 
“Pavé-uni” muros de 
pedra e alcatrão com 
experiência e carta de 
condução de classe 5. 
Precisamos também 
um assitante paisa-
gista. Assunto sério e 
salário segundo a ex-
periência. 

514-766-8390
Procura-se homem, senhora e crianças de boa aparên-
cia para fazer sessões fotográficas para uma revista 
de venda de roupa para uma loja.

514-303-2900

emPregoS

merceAriAS
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† AmérIcO DO cOutO grIlO
Faleceu em montreal, no dia 13 de 
março de 2015, o sr. américo do 
Couto grilo, com 60 anos, esposo 
da sra. Fátima dias.
Deixa na dor sua esposa, filho/a 
marc (amanda pujolle), patricia, 
neta giulianna, irmãos/ãs José ma-
nuel (ines da Costa araujo), gorette 
(manuel Oliveira), Conceicao (Jose 
teixeira), deodato (teresa barbosa), 
antonio, Helena (gabriel puga), Luis 
(giovanna schembre) e aurelio.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, boul. st martin E., laval
514-277-7778
bruno costa
a missa de Corpo presente terá lugar, hoje quarta-feira, 
18 de março de 2015, na igreja da nossa senhora de 
Fátima em Laval às 10h. irá a sepultar no mausoléu st-
-martin.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

† prOfírIO pIrEs
1936 – 2015

Faleceu em montreal no dia 12 março 
2015, com 78 anos de idade, porfírio 
da Conceição pires, natural de são 
brás de alportel, distrito de Faro, es-
poso de Francelina santos pires.
deixa na dor a sua esposa, os seus 
filhos Emmanuel e Michel (Renée), as 
netas Kathrina e Cecilia, a sua irmã 
maria isidoro, cunhados/as maria dos 
santos, idalina, José e salvador (ire-
ne), sobrinhos/as e primos/as, assim 
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc 
7388 boul. viau, montréal
Tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues   514-918-1848
O velório terá lugar hoje quarta-feira dia 18 de março 
de 2015, das 17h às 22h, e quinta-feira dia 19 de março 
a partir das 8h30. segue-se a missa de corpo presen-
te, na quinta-feira dia 19 de março de 2015, às 10h na 
igreja santa Cruz, 60 rue rachel Ouest em montréal, 
sendo sepultado no Cemitério de Laval, 5505 Ch. bas 
st-François.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

mArIA jOsé clEmENtE
Faleceu em montreal no dia 9 de 
março de 2015, natural de rabo de 
peixe, são miguel, açores, portugal, 
com a idade de 94 anos, senhora ma-
ria José Clemente mãe do já falecido 
José Francisco tavares. 
Deixa na dor seu filho Eduardo (Don-
na), seus netos sean (angie) e Jason 
(Caroline), bisnetos/as, suas irmães, 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
514-277-7778
pedro Alves
O funeral teve lugar segunda-feira 16 de março de  2015 
às 10h na igreja santa Cruz e foi sepultada no cemitério 
notre-dame-des-neiges. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

†

Artur mODEstO
Faleceu em montreal, no 13 de marco de 
2015, o sr. artur modesto, com 84 anos, 
natural da matriz, Cidade da ribeira 
grande, são miguel, açores, esposo da 
sra. maria Emilia Correia.
Deixa na dor a sua esposa, suas filhas 
alcidia (Fernando Lata, Lucia (William 
rigutto), nelia (pierre Labonte), seus/
as netos/as James, amanda, Camela, 
Claudia e sandra. seu irmao americo 
(natalia) seus/as cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
514-277-7778
Eduino martins
missa de corpo presente foi segunda-feira o 16 de mar-
ço de 2015 as 11h, na igreja santa Cruz. Foi sepultado 
em cripta no cemitério de Laval. renovam com profunda 
saudade a missa do sétimo dia, quinta-feira às 18h30 
na santa Cruz. a família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes asso-
ciam neste momento de dor. a todos o nosso obrigado 
pelo vosso conforto. bem Hajam.

†

vItOrINO mONIz 
1928-2015

Faleceu em Laval, no dia 11 de mar-
ço de 2015, o sr. vitorino moniz, na-
tural da Lagoa, são miguel, açores, 
com a idade de 86 anos.
deixa na dor sua esposa a sra. ma-
ria de Lourdes Damasio, seus filhos 
mariano (Crisantina), Fátima (paulo 
Jorge), vitor (isabel), José medeiros 
(Leonilde), teresa medeiros (mi-
chael) e michael medeiros (Linda), 
netos/as, sobrinhos/as. assim como 
outros restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
grupo Yves legaré
1350 Autoroute 13, laval.
514 595-1500
vitor marques
O funeral teve lugar, no dia 16 de março após missa de 
corpo presente, pelas 11h, na igreja de nossa senhora 
de Fátima, seguindo depois para o cemitério Jardin du 
souvenir em Laval, onde foi sepultado em cripta. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

†

lucINDA DA grAÇA gErAlDO
Faleceu em montreal, no 16 de marco 
de 2015, a sra. Lucinda da graca ge-
raldo, com 85 anos, natural de alfandi-
ga da Fé, bragança, portugal, esposa 
do já falecido sr. antónio mendes dos 
Santos. Deixa na dor seus filhos/as An-
tónio Julio, maria teresa (durval Faria), 
maria Helena (Jean-guy dupras), ana 
Lucia. netos/as, bisnetos, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, montreal
514-277-7778
Eduino martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira, 19 de março 
de 2015, das 8h30 às 10h30. seguindo depois a missa 
de corpo presente que será às 11h na igreja santa Cruz. 
irá a sepultar no cemitério notre-dame-des-neiges. re-
novam com profunda saudade a missa do sétimo dia, 
domingo 22 de março às 11h30 na 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 Hajam.

†

jOsé DE mEDEIrOs tOmé
1936-2015

Faleceu em Laval, no dia 15 de março 
de 2015, o sr. José de medeiros tomé, 
natural de Capelas, são miguel, açores, 
com 78 anos de idade.
deixa na dor, sua esposa a sra. marga-
rida Miranda, sua filha Maria, sua irmã 
palmira, seus cunhados Luis e José, 
suas cunhadas ilda (Eduardo), dorvali-
na e Onória, sobrinhos e sobrinhas. as-
sim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
grupo Yves legaré
1350 Autoroute 13, laval.
514 595-1500
vitor marques
O seu corpo encontra-se exposto, hoje, quarta-feira 18 
de março de 2015 das 16h às 21h, e o funeral terá lugar, 
amanhã, dia 19 de março, após missa de corpo presen-
te, pelas 11h, na igreja de nossa senhora de Fátima em 
Laval. seguindo depois para o mausoléu du ruisseau, 
onde será sepultado em cripta. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

†

Companhia em “pavé-uni” e asfalto está a procura de 
empregados capaz de fazer níveis e  paredes. deve 
ter Classe 5 e dirigir 3 empregados (chefe de equipa) 
com um mínimo de 5 anos de experiência. 

514-804-8789

pOsItION DE prépOsé(E) 
À l’ENtrEtIEN méNAgEr: 

préposé(e) à l’entretien au Club mont-royal. 
poste permanent, temps plein à partir du 1er 

juin 2015. Horaire de travail du lundi au vendredi 
de 7:00-15:00. taux horaire: $11, plus bonus. 

avantages sociaux: assurance collective (médical, 
dentaire, vie, invalidité), contribution au régime de 
retraite.  Envoyez votre résumé à bfitzsimmons@
mountroyalclub.com.  seul(e)s les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s.

mANuEl pErEIrA
Faleceu em ste-thérèse, no 16 de 
março de 2015, o sr. manuel perei-
ra, com 83 anos, natural deo rosa-
rio, Lagoa, açores, esposo da sra. 
maria medeiros.
Deixa na dor a sua esposa, filhos/
as Fernando (Fatima branco), José 
(Erica Orsini), virginio (nancy gi-
rard), netos/as tania, Kevin, Chan-
tal, natacha, vanessa, alex, marina, 
sua bisneta alexia. seu cunhado vir-
ginio (rosa raymond), familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
Salão Goyer, 105 Desjardins, E. Ste-Thérèse
514-277-7778
Eduino martins
O velorio terá lugar, hoje, quarta-feira 18 de março das 
14h às 17 e das 19h às 22h. O funeral será amanhã, 
quinta-feira às 10h, na igreja Coeur-immaculé-de-marie, 
7 desjardins O., ste-thérèse, será sepultado em cripta 
no mausoleu st-martin.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Hajam.

†

emPregoS

Paisagista com experiência e 
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval. 

Salário conforme experiência.
450-963-3462

urgENtE
prEcIsA-sE DE um pADEIrO A tEmpO INtEIrO

NA pADArIA NOtrE mAIsON. 514-844-2169

Precisa-se de 
senhoras para 

fazer costura com 
máquina (overlock, 
plain,...), a tempo 

inteiro. 
514-942-0131

M e M o r a n d u M
1º mês DE fAlEcImENtO

mANuEl DA frAgA

Faleceu em rosemère, no dia 19 de fevereiro de 2015 com 95 anos, esposo a sua primeira espo-
sa pauline bélanger e a ja falecida segunda esposa maria martins de araujo. 

Deixa na dor os seus filhos Antoine (Isabelle Chagnon) e Pascal (Annie Cloutier), seus/as netos/
as nicolas, Juliette, raphaël, Léo, Félix e noah. Cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos. 
O funeral teve lugar o sabado 28 de fevereiro de 2015, na igreja santa Cruz.

a todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. bem Hajam.

necrologiA

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

514-444-4669
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Um caracol ia a atravessar a estrada e foi atro-
pelado por uma tartaruga.
Quando acordou nas urgências do hospital 

perguntaram-lhe o que é que lhe tinha aconte-
cido: - Como é que quer que eu saiba?!?!? Foi 
tudo tão depressa!!!!!

NO céu
Duas amigas encontram-se no céu e uma per-

gunta para a outra: 
- Como morreste?
- congelada.
- Ai que horror!!! Deve ter sido horrível! Como 

é morrer congelada? 
- é péssimo: primeiro são os arrepios, depois 

as dores nos dedos das mãos e dos pés, tudo 
a congelar.... Mas, depois veio um sono muito 
forte. E depois perdi a consciência.. E tu, como 
morreste?
- Eu? De ataque cardíaco. Eu estava descon-

fiada que o meu marido me traía. Um dia che-
guei a casa mais cedo... Corri até ao quarto e 
ele estava na cama, calmamente a ver televisão.
Desconfiada, corro até à cave, para ver se en-

contrava alguma mulher escondida, mas não 
encontrei ninguém. Corri até ao segundo an-
dar, mas também não vi ninguém. subi até ao 
sótão e, ao subir as escadas, esbaforida, tive 
um ataque cardíaco e caí morta...
- Oh, que pena... Se tivesses procurado na 

arca congeladora, estaríamos ambas vivas!

o sétimo filho
o Sétimo Filho é o típico filme genérico 

de fantasia medieval. Com bons efeitos 
e lutas de espadas bem coreografadas, pode 
divertir o público disposto a igno-
rar clichês, roteiro fraco e perso-
nagens sem profundidade. todo o 
restante deve alternar entre tédio 
e ódio por essa produção e, com 
certeza, os fãs do livro no qual o 
longa se baseia devem ser os mais 
revoltados.
A verdade é que O Sétimo Filho 

usa bem pouco da série literária As 
Aventuras do Caça-Feitiço, de Jo-
seph Delaney. O filme muda prati-
camente tudo, menos os nomes dos 
heróis e vilões. Liberdades criativas 
em adaptações são totalmente justi-

ficáveis, desde que tenham semelhanças com o 
material original. O que não é o caso aqui.
E não estou falando apenas da mudança radical 

de idade do protagonista ou das ati-
tudes inexplicáveis de certos perso-
nagens, como a nova personalidade 
de Gregory (Jeff Bridges), princi-
pal culpado pela falta de simpatia 
do longa. A coisa vai além e cria 
algo irreconhecível para os fãs do 
começo ao fim.
A sensação final é muito pareci-

da com a decepção após assistir O 
Destino De Júpiter: é triste ver boas 
ideias e conceitos desperdiçados 
em meio a um roteiro preguiçoso e 
direção descuidada.

bAcAlhAu com nAtAs

2 postas de bacalhau; 500 gr de ba-
tatas em cubos; 2 colheres de sopa de mar-
garina; 2 colheres de sopa de farinha; 5 dl 
de leite; 1 dl de natas; Mostarda; Sumo de 
limão ou vinagre; Sal e pimenta a gosto; 400 
grs de cebola; queijo ralado.

Coze-se o bacalhau. Es-
colhe-se as espinhas. Fri-

ta-se batatas em cubos, não muito 
secas. 2 colheres de sopa de mar-
garina, 2 colheres de sopa de fa-
rinha, coze-se mechendo sempre. 
Junta-se 5 dl de leite, 1 dl de natas, 
mostarda, sumo de limão ou vina-
gre, sal pimenta a gosto. Coloca-se 
num tabuleiro de ir ao forno, cobre-
-se com 400 grs de cebola frita em 
azeite, às rodelas. Polvilha-se com 
queijo ralado e vai ao forno.

FeStiVal internaCional do FilMe SoBre arte (FiFa) de Montreal

in the midst of thinGs
daniel andré
Consulado-geral de Portugal em Montréal

Para a divulgação tida por conveniente, infor-
ma-se que, no âmbito do Festival Internacional 

do Filme sobre Arte (FIFA) de Montreal, irá ser 
projetado no Centro Canadiano de Arquitetura 
(CCA), no dia 28 de março às 13h30, um filme 
produzido em Portugal intitulado In the Midst of 
Things.

Este filme, que ganhou o pré-
mio do melhor filme nacional 
na edição de 2014 do Festival 
de Lisboa “Arquiteturas”, é um 
documentário sobre a obra do 
Arquiteto português Manuel 
Tainha, sendo o argumento e a 
realização da responsabilidade 
de Luciana Fina. 
este documentário nasce 

no âmbito de um projeto de 
produções cinematográficas 
da Fundação Calouste gul-
benkian sobre grandes vultos 
da arquitetura portuguesa 
do século xx. 
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cArNEIrO: Carta dominante: a papisa, 
que significa Estabilidade, Estudo e Misté-
rio. Amor: As suas obrigações profissionais 
podem não lhe permitir estar tanto tempo 
com a pessoa amada, por isso, aproveite 

de uma forma especial todos os momentos a dois. 
viva alegre e otimista! saúde: procure ter uma 
alimentação equilibrada. dinheiro: poderão surgir 
novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe 
levar pelos impulsos. 
números da sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3

tOurO: Carta dominante: O 9 de paus, 
que significa Força na Adversidade. Amor: 
seja mais carinhoso com o seu parceiro. 
procure intensamente sentimentos sóli-
dos e duradouros, espalhando em seu re-

dor alegria e bem-estar! saúde: Opte por refeições 
ligeiras. dinheiro: poderá realizar investimentos a 
título individual.
números da sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43

gémEOs: Carta dominante: a morte, que 
significa Renovação. Amor: Poderá ter de 
enfrentar uma forte discussão com alguém 
da sua família. Que a sua Estrela-guia bri-

lhe eternamente! saúde: O cansaço poderá invadi-
-lo, tente relaxar. dinheiro: a sua conta bancária 
anda um pouco em baixo, seja prudente nos gas-
tos. números da sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31

cArANguEjO: Carta dominante: Cava-
leiro de Paus, que significa Viagem lon-
ga, partida inesperada. amor: a sua vida 
afetiva poderá ganhar um novo rumo. dê 

tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz. 
saúde: Cuide melhor da sua pele, está a neces-
sitar de uma limpeza facial. dinheiro: sentir-se-á 
preparado para realizar os projetos a que se pro-
põe. números da sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

lEÃO: Carta dominante: 3 de paus, que 
significa Iniciativa. Amor: O seu cansaço 
pode prejudicar a sua relação amorosa. 
procure estar calmo. não se canse viven-
do agitado! saúde: procure não andar tão 

atarefado. dinheiro: poderá ter problemas com a 
sua entidade patronal. seja audaz.
números da sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

vIrgEm: Carta dominante: 4 de Copas, 
que significa Desgosto. Amor: Uma pessoa 
próxima de si poderá mostrar uma faceta 
menos agradável. O seu bem-estar depen-
de da forma como encara os problemas. 

saúde: poderá sentir dores musculares. dinheiro: 
seja justo numa decisão que poderá ter que tomar. 
números da sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

bAlANÇA: Carta dominante: 10 de Espa-
das, que significa Dor, Depressão, Escuri-
dão. amor: tente pensar um pouco na sua 
relação, e reflita bem se esta o faz feliz. 
é tempo de meditação. Ela é uma energia 

da alma. Explore-a! saúde: O stress e o excesso 
de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas 
de saúde. dinheiro: poderá haver um crescimento 
inesperado do seu poder material.
números da sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39

EscOrpIÃO: Carta dominante: 9 de Ou-
ros, que significa Prudência. Amor: rejeite 
pensamentos pessimistas e derrotistas. 
pratique o pensamento positivo e as ações 

construtivas agora! saúde: Liberte-se da pressão 
do dia a dia através da boa disposição. dinheiro: 
apesar das divergências de opiniões no seu am-
biente de trabalho, não desista dos seus objetivos. 
números da sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

sAgItárIO: Carta dominante: 6 de Es-
padas, que significa Viagem Inesperada. 
amor: um convite inesperado alegrará o 
seu dia. Que os seus desejos se realizem! 

saúde: mantenha o otimismo e procure manter a 
sua energia habitual. dinheiro: investigue as opor-
tunidades de emprego em empresas recentes. nú-
meros da sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61

cAprIcÓrNIO: Carta dominante: ás de 
Copas, que significa Princípio do Amor, 
grande alegria. amor: O convívio com a 
pessoa amada estará favorecido nesta 

fase. aproveite estes momentos e esqueça todos 
os seus receios. mantenha-se alegre e recetivo. a 
vida espera por si. viva-a! saúde: Fase estável, 
mas esteja sempre alerta. dinheiro: Os seus pro-
blemas poderão ser resolvidos, embora com lenti-
dão.números da sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

AquárIO: Carta dominante: a Força, 
que significa Força, Domínio. Amor: Pro-
cure não esconder segredos ao seu me-
lhor amigo. Que a luz da sua alma ilumi-

ne todos os que você ama! saúde: Evite adotar 
posturas incorretas. dinheiro: é possível que não 
consiga cumprir um pagamento.
números da sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54

pEIxEs: Carta dominante: O Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: 
sentirá necessidade de conhecer pessoas 
diferentes. Viva o presente com confiança! 

saúde: probabilidade de ocorrência de pequenos 
acidentes domésticos. dinheiro: altura de fazer 
contenção de despesas. 
números da sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

PAlAVrAS cruzAdAS

horóscopo maria Helena martins

coisAs do Arco dA velhA

Solução dA SeMAnA PASSAdA

hOrIzONtAIs: 1. inepto, rasa. 2. ri, de, mal. 3. ser, senzala. 4. trova, gás. 
5. ar, insosso. 6. rol, ter, Ela. 7. rateiro, Eu. 8. mil, augar. 9. ribamar, Oro. 10. 
ave, Os, um. 11. rara, agiota. vErtIcAIs: 1. instar, irar. 2. Error, iva. 3. Erro, 
Lamber. 4. pi, vi, tia. 5. santelmo. 6. Ode, sei, asa. 7. Engorrar. 8. Zás, Ou, ui. 
9. amasse, gomo. 10. sal, Olear. 11. alar, aurora.

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

10
11

ligA doS cAmPeõeS

euroPA leAgue

OItAvOs DE fINAl     1ª mão    2ª mão
paris sg (3-3) Chelsea       1-1       2-2
Shakhtar Donetsk (0-7) B. München       0-0       0-7
Schalke 04 (4-5) real madrid       0-2       4-3
FC basel (1-5) fc porto       1-1       0-4
manchester City - barcelona       1-2 18/03  15:45
Juventus - borussia dortmund       2-1 18/03  15:45
arsenal 3-3 Monaco       1-3       2-0
B. Leverkusen 1-1 (2-3) gp A. madrid       1-0       0-1

OItAvOs-DE-fINAl     1ª mão    2ª mão
Zenit - torino       2-0 19/03  16:05
dnipro - ajax       1-0 19/03  16:05
vfL Wolfsburg - internazionale       3-1 19/03  16:05
Club Brugge - Besiktas       2-1 19/03  16:05
Everton - dynamo Kyiv       2-1 19/03  14:00
villarreal - sevilla       1-3 19/03  14:00
Fiorentina - roma       1-1 19/03  14:00
Napoli - Dynamo Moskva       3-1 19/03  13:00

grupO EstE J v E d p
1-New York City FC 2 1 1 0 4
2-Orlando City 2 1 1 0 4
3-Columbus Crew 2 1 0 1 3
4-dC united 1 1 0 0 3
5-toronto FC 2 1 0 1 3
6-philadelphia u. 2 0 2 0 2
7-NY Red Bulls 1 0 1 0 1
8-impact montréal  1 0 0 1 0
9-Chicago Fire 2 0 0 2 0
10-nE revolution 2 0 0 2 0

Major 
League Soccer

 p J v E d
1-Club tijuana 23 10 7 2 1
2-veracruz 19 10 5 4 1
3-américa 18 10 5 3 2
4-Chivas 17 10 5 2 3
5-atlas 17 10 5 2 3
6-Cruz azul 16 10 4 4 2
7-puebla 15 10 4 3 3
8-toluca 15 10 4 3 3
9-tigres 15 10 5 0 5
10-Leones negros 13 10 4 1 5
11-Club León 12 10 3 3 4
12-Chiapas 12 10 3 3 4
13-santos Laguna 11 10 3 2 5
14-pachuca 11 10 3 2 5
15-pumas 11 10 3 2 5
16-monterrey 10 10 3 1 6
17-Querétaro  8 10 2 2 6
18-morelia 6 10 1 3 6

cLauSura
México

grupO OEstE J v E d p
1-FC dallas 2 2 0 0 6
2-La galaxy 2 1 1 0 4
3-seattle s. 2 1 0 1 3
4-SJ Earthquakes 2 1 0 1 3
5-Houston dynamo 2 1 0 1 3
6-vancouver W. 2 1 0 1 3
7-Real Salt Lake 2 0 2 0 2
8-portland timbers 2 0 2 0 2
9-Colorado rapids 1 0 1 0 1
10-sporting KC 2 0 1 1 1

hOrIzONtAIs: 1. guarnecer de asas. Quantia que se aposta. 2. 
Indivíduo sonhador, com fraco sentido da realidade (fig.). A parte 
oculta de qualquer coisa. 3. navega ao largo. Espada curta de um 
só fio. 4. Trata levianamente de um assunto. Coroar de louros. 5. Lâ-
mina pequena. 6. a si mesmo. Contr. do pron. pess. compl. me e do 
pron. dem. o. 7. reverência que se faz ao cumprimentar. 8. momento 
oportuno. Forma antiga de mim. 9. duro como rocha. atravessar. 10. 
Erguer. a que não goza de liberdade, encarcerada. 11. título dos an-
tigos imperadores e príncipes da Índia. gostar muito de.
vErtIcAIs: 1. dar asas a. unidade monetária nos países-baixos. 2. 
semelhante. tareia. 3. altar cristão. atribuir caluniosamente. 4. gra-
cejar. a mim. mulher de abraão. 5. rego ou encaixe em peça com-
prida de madeira por onde corre água especialmente para a roda da 
azenha. um milhar. 6. Contr. da prep. a com o art. def. o. mulher da 
aldeia. aqui. 7. Que é próprio dela. tareia. 8. discursar. mulo. relato, 
escrito geralmente em livro especial, de tudo quanto se tratou numa 
reunião. 9. Conhecedor. Órgão excretor que tem a função de forma-
ção da urina. 10. Fita. desejava. 11. anteparo, resguardo de ramos 
contra o vento. Enfurecer.

HoMeM eSConde MulHer na 
Mala Para entrar na Polónia
A guarda fronteiriça polaca deteve um ci-

dadão francês, de 60 anos, que pretendia 
entrar na União Europeia com a mulher 
russa escondida numa mala, informou hoje 
a imprensa local.
O casal tomou a decisão por a 

mulher, de cerca de 30 anos, não 
ter um visto válido de entrada, o 
que é punível com até três anos 
de prisão.
Sendo casada com um cidadão 

francês, a mulher podia ter pe-
dido sem grandes problemas um 
visto de entrada na zona Schen-
gen na embaixada francesa na 
Rússia.

PaStor CHinêS 
troPeÇa nuMa Pedra 
de ouro CoM 8 quiloS
já imaginou se tropeçasse numa pedra 

de ouro com 8kg? já imaginou o que fa-
ria com todo aquele valor? Provavelmen-
te não, nem este chinês!
Um pastor chinês da remota região de Ui-

gur ‘tropeçou’, literalmente, numa enorme 

pedra de ouro, com um peso aproximado de 
8 quilos. (ver imagem em baixo).Segundo 
uma reportagem da agência de notícias Xi-
nhua, Berek Sawut, o pastor que ‘tropeçou’ 
neste ‘euromilhões’ em formato de pedra, 
encontrou esta preciosidade no solo da re-
mota região de Uigur em Xinjiang.Consi-

derando que este ‘euromilhões’ em pedra 
tenha um grau de pureza na casa dos 80 por 
cento, este ‘calhau’ - assim deve ter pensado 
o pastor Berek Sawut, pode valer qualquer 
coisa como 228 mil euros, sensivelmente.
quantos de nós não desejaríamos trope-

çar num ‘calhau’ destes e com este valor?
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Hélder diaS

 p J v E d
1-Chelsea 64 28 19 7 2
2-manchester City 58 29 17 7 5
3-arsenal 57 29 17 6 6
4-manchester u. 56 29 16 8 5
5-Liverpool 51 28 15 6 7
6-southampton 50 29 15 5 9
7-tottenham 50 29 15 5 9
8-Stoke City 42 29 12 6 11
9-swansea City 40 28 11 7 10
10-West Ham 39 29 10 9 10
11-newcastle 35 29 9 8 12
12-Crystal palace 33 29 8 9 12
13-West bromwich 33 29 8 9 12
14-Everton 31 29 7 10 12
15-Hull City 28 29 6 10 13
16-aston villa 28 29 7 7 15
17-sunderland 26 29 4 14 11
18-burnley 25 29 5 10 14
19-Qpr 22 29 6 4 19
20-Leicester City 19 28 4 7 17

ingLaterra
PreMier League

cAmPeonAtoS euroPeuS - clASSificAção

 p j v E D
1-Lyon 58 29 17 7 5
2-paris sg 56 29 15 11 3
3-marseille 54 29 16 6 7
4-monaco 50 28 14 8 6
5-saint-étienne 49 29 13 10 6
6-bordeaux 48 29 13 9 7
7-montpellier 45 28 13 6 9
8-Lille 41 29 11 8 10
9-nantes 39 29 10 9 10
10-guingamp 38 29 12 2 15
11-rennes 38 29 10 8 11
12-bastia 36 29 9 9 11
13-stade de reims 35 29 9 8 12
14-Caen 34 29 9 7 13
15-Lorient 34 29 10 4 15
16-nice 34 29 9 7 13
17-évian tg 32 29 10 2 17
18-toulouse 29 29 8 5 16
19-Lens 25 29 6 7 16
20-metz 22 29 5 7 17

França
Ligue 1

 p J v E d
1-Juventus 64 27 19 7 1
2-roma 50 26 13 11 2
3-napoli 46 27 13 7 7
4-Lazio 46 26 14 4 8
5-sampdoria 42 26 10 12 4
6-Fiorentina 42 26 11 9 6
7-inter 37 27 9 10 8
8-genoa 37 26 9 10 7
9-torino 36 26 9 9 8
10-palermo 35 27 8 11 8
11-milan 35 26 8 11 7
12-sassuolo 32 27 7 11 9
13-Hellas verona 32 27 8 8 11
14-udinese 32 26 8 8 10
15-Empoli 30 27 5 15 7
16-Chievo 29 27 7 8 12
17-atalanta 25 27 5 10 12
18-Cagliari 21 27 4 9 14
19-Cesena 21 27 4 9 14
20-parma 9 25 3 3 19

itáLia
Serie a

 p J v E d
1-b. münchen 64 25 20 4 1
2-vfL Wolfsburg 53 25 16 5 4
3-b. m’gladbach 44 25 12 8 5
4-B. Leverkusen 42 25 11 9 5
5-Schalke 04 39 25 11 6 8
6-FC augsburg 38 25 12 2 11
7-tsg 1899 36 25 10 6 9
8-E. Frankfurt 34 25 9 7 9
9-W. bremen 33 25 9 6 10
10-b. dortmund 30 25 8 6 11
11-1. Fsv mainz 29 25 6 11 8
12-FC Köln 29 25 7 8 10
13-Hannover 96 27 25 7 6 12
14-Hertha bsC 26 25 7 5 13
15-Hamburger sv 25 25 6 7 12
16-sC paderborn 23 25 5 8 12
17-sC Freiburg 22 25 4 10 11
18-vfb stuttgart 20 25 4 8 13

aLeManha
BundeSLiga

 p J v E d
1-barcelona 65 27 21 2 4
2-real madrid 64 27 21 1 5
3-valencia 57 27 17 6 4
4-atlético madrid 56 27 17 5 5
5-sevilla 52 27 16 4 7
6-villarreal 49 27 14 7 6
7-málaga 44 27 13 5 9
8-athletic 36 27 10 6 11
9-Espanyol 33 27 9 6 12
10-rayo vallecano 32 27 10 2 15
11-Celta de vigo 32 27 8 8 11
12-real sociedad 30 26 7 9 10
13-getafe 29 26 8 5 13
14-Eibar 27 27 7 6 14
15-Elche 27 27 7 6 14
16-Levante 25 27 6 7 14
17-almería 25 27 6 7 14
18-deportivo 25 27 6 7 14
19-granada 22 27 4 10 13
20-Córdoba 18 27 3 9 15

eSPanha
Liga BBVa

f1: hAmilton, rosberG e vettel Abrem o 
bAile pArA mAis umA épocA dA formulA 1

lindo,... encantador de 
ver homens e maqui-

nas, verdadeiros artistas 
da modadidade a surpas-
sarem os limites da velo-
cidade com um so objeti-
vo... lutarem por mais um 
Campeonato do Mundo da 
fórmula1.
Altos e baixos certamente 

vão aparecer em todas as 
equipas todo ao longo desta 
época de 2015 mas, o espec-
táculo estará sempre bem 
presente em cada corrida.
Caso do barulho dos moto-
res que soam muito mais for-
tes este ano e para melhorar 
o espetáculo em pista, o meu 
leitor, poderá ver esta época 
sairem debaixo do chassi de 
cada monolugar  FAISCAS 
DE FOGO, promenor este, 
não visto há muitos anos. 
Lewis Hamilton venceu 
com alguma facilidade o GP 
da Austrália, podendo mes-
mo considerar-se uma das 
vitórias mais fáceis da car-

reira do piloto inglês. Passou 
impecávelmente a primeira 
curva na frente, não sofreu 
qualquer pressão de Nico 
Rosberg e foi controlando 
sempre a corrida. O piloto 
alemão da Mercedes ainda 
ensaiou uma pequena rea-
ção, mas depressa percebeu 
que não valia a pena.
O pódio ficou completo 

com Sebastian Vettel depois 
da Ferrari ter feito um traba-
lho melhor nas boxes que a 

Williams, o que colocou o 
alemão em boa posição para 
terminar no terceiro lugar, o 
que aconteceu. Felipe Massa 
bem tentou, mas Vettel não 
cometeu erros e terminou 
quarto. Depois da sua boa 
qualificação não foi com 
grande surpresa que Carlos 
Sainz se estreou na F1 com 
um nono lugar.Felipe Nasr 
fez o que se pode desde já 
considerar como história na 
F1 ao tornar-se no brasileiro 
que terminou melhor classi-
ficado na sua primeira corri-
da na F1. O piloto brasileiro 
soube segurar os ataques de 
Daniel Ricciardo, cruzou a 

meta em quinto, ficando aqui 
claramente provado que o 
novo motor da Ferrari nada 
tem a ver com a do ano pas-
sado, permitindo a um es-
treante deixar  atrás de si um 
potencial Campeão, equipa-
do com uma unidade motriz 
da Renault. Recorde-se que 
a Sauber o ano passado não 
somou um único ponto... Na 
luta pelo terceiro lugar, Feli-
pe Massa arrancou bem, na 
frente de Sebastian Vettel, 

enquanto Kimi Räikkönen 
se meteu na confusão, ha-
vendo mesmo um ligeiro 
toque com Vettel. Felipe 
Nasr e Pastor Maldonado, 
que vinham logo atrás, bem 
tentaram evitar o finlandês, 
Nasr conseguiu mas Pastor 
Maldonado ficou logo ali. 
Entrou o safety-car e Ro-
main Grosjean foi às boxes 
para já de lá não sair. Mas 
vejamos um pouco como 
se passou o fim de sema-
na em Melbourne e isto na 
seccao Classificatoria... E....
tal como haviamos noticia-
do a Mercedes e o alemao 
Nico Rosberg dominaram a 

segunda sessão de treinos li-
vres, voltando este a bater o 
companheiro e campeão do 
mundo Lewis Hamilton, tal 
como no primeiro treino. A 
Mercedes continua destaca-
da das rivais, mas a Ferrari, 
por Sebastian Vettel, já en-
curtou uma  ligeiramente di-
ferença. Rosberg conseguiu 
o melhor tempo batendo Ha-
milton por 0.1s. 
O registro do alemão foi de 

1m27.697s, bem abaixo do 
melhor tempo da primeira 
sessão. Quem deu nas vistas 
foi a Ferrari, que chegou a 
ocupar as duas primeiras po-
sições da tabela de tempos, 
quando Vettel e Kimi Rai-
kkonen surgiram em pista 
com pneus macios. Acaba-
ram batidos pelas Mercedes, 
mas deixaram o primeiro 

sinal de retomada que os ‘ti-
ffosi’ anseiam. 
A diferente entre Rosberg 

e Vettel, que foi terceiro, foi 
de 0.715s. Um registro con-
siderável, mas, ainda assim, 
mais curto do que os que 
se verificaram no primeiro 
teste, quando o melhor não 
Mercedes ficou a mais de 

1s de Rosberg. Williams de 
Valtteri Bottas, foi o único 
da equipe que esteve em pis-
ta, devido a um vazamento 
de água no carro de Felipe 
Massa. Também a Red Bull 
teve apenas Daniil Kvyat, 
sexto, em pista, já que o mo-
tor do carro de Daniel Ric-
ciardo deu problemas. 
A Sauber, depois do im-

bróglio com Giedo Van der 
Garde ter custado a primeira 
sessão, saiu para a pista com 
Felipe Nasr e Marcus Erics-
son. Por fim, a McLaren vol-
tou a ter uma má sessão de 
trabalho, sobretudo pelo aci-
dente com Kevin Magnus-
sen na curva 6. O dinamar-
quês não sofreu qualquer 
lesão, mas interrompeu a 
sessão alguns minutos, com 
bandeira vermelha. Também 

a Toro Rosso de Max Vers-
tappen teve problemas numa 
bateria, então o holandês 
completou apenas seis vol-
tas na pista. 
Próximo encontro a 29 

de Marco no grande Pré-
mio da Malasia... até lá um 
abraço amigo.
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1-Benfica	 65	 25	 21	 2	 2	 62	 11
2-FC	Porto	 61	 25	 19	 4	 2	 57	 10
3-Sporting	 53	 25	 15	 8	 2	 46	 22
4-SC	Braga	 46	 25	 14	 4	 7	 39	 17
5-V.	Guimarães	 40	 25	 11	 7	 7	 37	 24
6-Paços	Ferreira	 36	 25	 10	 6	 9	 31	 35
7-Belenenses	 36	 25	 9	 9	 7	 25	 26
8-Rio	Ave	 33	 25	 8	 9	 8	 31	 31
9-Nacional	 32	 25	 9	 5	 11	 31	 35
10-Moreirense	 31	 25	 8	 7	 10	 22	 28
11-Marítimo	 30	 25	 9	 3	 13	 31	 35
12-Estoril	Praia	 27	 25	 6	 9	 10	 27	 42
13-Boavista	 25	 25	 7	 4	 14	 20	 40
14-Académica	 25	 25	 4	 13	 8	 19	 30
15-V.	Setúbal	 23	 25	 6	 5	 14	 18	 40
16-Arouca	 20	 25	 5	 5	 15	 17	 39
17-Gil	Vicente	 19	 25	 3	 10	 12	 19	 40
18-Penafiel	 16	 25	 4	 4	 17	 22	 49

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

paços Ferreira 1-0 boavista
Benfica 2-0 SC Braga

v. guimarães 0-1 v. setúbal
belenenses 2-2 Estoril praia

académica 2-1 nacional
gil vicente 0-1 moreirense

Penafiel 0-2 Rio Ave
marítimo 0-1 sporting
FC porto 1-0 arouca

reSultAdoS
sC braga - académica 20/03  16:30
Estoril Praia - Penafiel 21/03  12:00
Rio Ave - Benfica  21/03  14:00
nacional - FC porto  21/03  16:15 
boavista - belenenses 22/03  12:00
moreirense - marítimo 22/03  12:00
arouca - gil vicente  22/03  12:00
sporting - v. guimarães 22/03  14:00
v. setúbal - paços Ferreira 23/03  16:00

26ª jornAdA - horAS de MontreAl

1-Chaves	 60	 34	 15	 15	 4	 46	 32
2-Tondela	 59	 34	 15	 14	 5	 46	 33
3-Freamunde	 57	 34	 15	 12	 7	 36	 21
4-Benfica	B	 54	 34	 15	 9	 10	 62	 47
5-Sp.	Covilhã	 54	 34	 15	 9	 10	 50	 33
6-Sporting	B	 54	 34	 15	 9	 10	 45	 42
7-Feirense	 53	 34	 15	 8	 11	 43	 38
8-U.	Madeira	 53	 34	 14	 11	 9	 46	 29
9-UD	Oliveirense	 52	 34	 14	 10	 10	 38	 39
10-FC	Porto	B	 51	 34	 15	 6	 13	 54	 44
11-V.	Guimarães	B	 50	 34	 15	 5	 14	 58	 43
12-Portimonense	 48	 34	 12	 12	 10	 39	 40
13-Beira-Mar	 45	 34	 12	 9	 13	 38	 38
14-Oriental	 45	 34	 11	 12	 11	 34	 35
15-Ac.	Viseu	 45	 34	 12	 9	 13	 41	 40
16-Leixões	 42	 34	 12	 6	 16	 37	 44
17-Farense	 40	 34	 9	 13	 12	 31	 42
18-Desp.	Aves	 38	 34	 8	 14	 12	 38	 45
19-Olhanense	 36	 34	 8	 12	 14	 36	 47
20-SC	Braga	B	 35	 34	 8	 13	 13	 38	 47
21-Santa	Clara	 34	 34	 6	 16	 12	 26	 36
22-Marítimo	B	 34	 34	 9	 7	 18	 30	 55
23-Atlético	CP	 32	 34	 7	 11	 16	 43	 54
24-Trofense	 26	 34	 6	 8	 20	 27	 58

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

marítimo b 0-0 ud Oliveirense
Oriental 0-0 Freamunde
Feirense 3-1 sC braga b

portimonense 0-0 guimarães b
sp. Covilhã 2-0 trofense
Leixões 3-0 atlético Cp

FC porto b 2-1 desp. aves
sporting b 2-1 ac. viseu
Farense 0-3 Benfica B
u. madeira 1-2 tondela

beira-mar 0-1 Olhanense
santa Clara 1-1 Chaves

reSultAdoS
ud Oliveirense - sporting b 18/03  11:00
Olhanense - v. guimarães b 18/03  11:00
marítimo b - Leixões 18/03  12:00
Benfica B - Portimonense 18/03  13:00
Freamunde - FC porto b 18/03  15:00
sC braga b - u. madeira 27/03  11:00
atlético Cp - Feirense 28/03  11:00
trofense - Oriental  28/03  12:00 
tondela - santa Clara 29/03  11:00
desp. aves - beira-mar 29/03  11:00
Chaves - Farense  29/03  11:00 
ac. viseu - sp. Covilhã 29/03  12:00

35ª jornAdA - horAS de MontreAl

Meias-Finais	 					1ª	Mão	 				2ª	Mão
Nacional	-	Sporting	 							2-2	 2015-04-08	10:00
SC	Braga	-	Rio	Ave	 2015-04-07	15:15	 						2015/04/29

Marítimo		 	vs	 		FC	Porto	 	2015-04-02	 	14:45
Benfica		 3-0	 		V.	Setúbal	 	2015-02-11

1-Jackson	Martínez	[FC	Porto]	 24	 17
2-Ahmed	Hassan	[Rio	Ave]	 21	 12
2-Lima	[Benfica]	 25	 12
4-André	André	[V.	Guimarães]	 23	 11
4-Marco	Matias	[Nacional]	 25	 11
6-Jonas	[Benfica]	 18	 10
7-Moussa	Maazou	[Marítimo]	 18	 9
7-Anderson	Talisca	[Benfica]	 24	 9
9-Islam	Slimani	[Sporting]	 15	 8
9-Deyverson	[Belenenses]	 16	 8
9-Bruno	Moreira	[Paços	Ferreira]	 19	 8
9-Eduardo	Salvio	[Benfica]	 23	 8
13-Fredy	Montero	[Sporting]	 20	 7
13-Simy	[Gil	Vicente]	 21	 7
15-Zé	Luís	[SC	Braga]	 15	 6

jogador j g

melhores
         mArcAdores

serGio rAmos “é complicAdo
ser cristiAno ronAldo”

benficA estA épocA Já estiverAm 
mAis de 500 mil pessoAs nA luz

o real Madrid está a 
passar pelo pior mo-

mento da temporada, mas 
o defesa espanhol Sergio 
ramos veio defender o 
melhor jogador do mun-
do. 

Segundo o jornal Marca, 
Sergio Ramos defendeu o 

português Cristiano Ronal-
do e comentou que “todos 
conhecemos o Cris e nada 
o vai mudar”. “É um fute-
bolista que marca 60 golos 
por época e se marca 40 não 
fica contente. É a sua perso-

nalidade, não nos preocupa 
que não tenha marcado”, 

afirmou, no final do encon-
tro com o Levante. O defesa 
madrileno foi ainda questio-
nado sobre o próximo jogo 
com o Barcelona e crê que 
“é certo que não estamos a 
jogar bem, mas no clássico 
vamos jogar a nossa honra 
e a nosso símbolo, da mes-
ma forma que em todos os 
jogos”. Sergio Ramos re-
lembra que “o Barça atra-
vessa um momento muito 
bom, nós não tanto, mas 
do pior também temos de 
tirar conclusões positivas. 
As pessoas exigem-nos que 
façamos melhor” e o defe-
sa acredita que o Real ainda 
vai a tempo.

o Benfica costuma ser o 
líder das assistências 

em território nacional e este 
ano já passaram 500 mil 

pessoas na Luz. O Estádio 
da Luz já assistiu a 12 par-
tidas da Primeira Liga du-
rante esta época e, ao todo, 
pelas bancadas já passaram 

mais de 500 mil pessoas. 
O estádio do Benfica rece-
beu 538.560 espectadores 
apenas durante as partidas 

do campeonato nacional. 
Ficam de fora a Taça de 
Portugal, Taça da Liga e a 
curta passagem do clube 
nas competições europeias. 

O jogo com mais assistência 
foi o da receção ao Sporting, 
que colocou na Luz quase 
62.000 espetadores. O jogo 

do último sábado ficou-se 
pelo segundo lugar nas as-
sistências do ano, tendo em 
conta que estiveram no está-
dio 60.222 adeptos.

treinAdor rui 
quintA deixA o penAfiel
rui quinta, que tinha 

substituído ricardo 
Chéu em setembro, deixou 
o comando técnico do Pe-
nafiel, último classificado 
da i liga de futebol, disse 
fonte do clube. 
O agora ex-técnico do Pe-

nafiel tinha protagonizado a 
segunda mexida de treina-
dores da temporada, logo à 
quarta jornada, e foi agora 
“vítima” da sétima “chico-
tada psicológica” na I Liga 
de futebol 2014/2015. A 
direção do Penafiel e Rui 
Quinta estiveram reunidos 
no domingo logo depois 
do final do encontro com o 

Rio Ave, ganho pelos vila-
-condenses por 2-0, tendo 
ficado definido que o treina-
dor abandonaria o cargo em 
virtude dos maus resultados 
que colocam o clube no úl-
timo lugar da classificação. 
O nome do substituto vai 
ser, segundo a mesma fon-

te, anunciado ainda durante 
esta segunda-feira. O Pena-
fiel ocupa o 18.º e último lu-
gar da I Liga, com 16 pontos 
(17 derrotas, quatro vitórias 
e quatro empates), a três do 
penúltimo, o Gil Vicente, e 
a quatro da ‘linha de água’.
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