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cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Dependurado, que significa Sacri-
fício. Amor: O amor poderá bater-
-lhe à porta, fique atento. Saúde: 

Procure fazer uma vida mais saudável. 
Dinheiro: Esta não é uma boa altura para 
investir nos negócios.
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

tOurO: Carta Dominante: 5 
de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Seja sincero nas suas pro-
messas se quer que a pessoa que 

tem a seu lado confie em si. Saúde: Liberte-
-se e a sua saúde irá melhorar. Dinheiro: 
Excelente período para tratar de assuntos 
de caráter profissional.
Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4

gémEOs: Carta Dominante: Ás 
de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. Amor: Momento favo-
rável para jantares românticos. 

Saúde: O seu sistema imunitário está 
muito sensível, seja prudente. Dinheiro: 
Momento calmo e favorável.
Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade. Amor: 
a sua vida amorosa dará uma 

grande volta brevemente. Saúde: Faça 
exames médicos. Dinheiro: Evite gastos 
supérfluos.  
Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9

lEÃO: Carta Dominante: Rainha 
de Paus, que significa Poder Ma-
terial e que pode ser Amorosa ou 
Fria. Amor: estará em plena har-

monia na sua vida a este nível. Saúde: 
Faça um check-up. Dinheiro: Tente pou-
par um pouco mais, pois mais vale preve-
nir do que remediar.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28

vIrgEm: Carta Dominante: Rai-
nha de Copas, que significa Ami-
ga Sincera. Amor: Partilhe os seus 
sentimentos e decisões com a 
pessoa que ama. Saúde: Com dis-

ciplina e controlo melhorará de qualquer 
problema. Dinheiro: Uma pessoa amiga 
vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13

bAlANÇA: Carta Dominante: 6 
de Ouros, que significa Generosi-
dade. 
Amor: Esqueça um pouco o traba-

lho e dê mais atenção à sua família. Saú-
de: Poderá andar muito tenso. 
Dinheiro: Período positivo e atrativo, have-
rá uma subida do seu rendimento mensal. 
Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
A Imperatriz, que significa Reali-
zação. Amor: liberte-se do passa-
do. Saúde: procure o seu médico 

se não se anda a sentir bem.
Dinheiro: ajude os mais necessitados.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6

sAgItárIO: Carta Dominante: 2 
de Ouros, que significa Dificulda-
de/ Indolência. 
Amor: Vai apaixonar-se facilmen-

te. Saúde: Faça caminhadas. 
Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Deixe 
o ciúme de lado e aproveite bem 
os momentos escaldantes.

Saúde: Cuidado com os excessos alimen-
tares. Dinheiro: Não peça um novo em-
préstimo, os tempos não estão para isso.
Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23

AquárIO: Carta Dominante: O 
Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Aproveite bem todos os 
momentos que tem para estar 

com a sua cara-metade. Saúde: Poderá 
sentir alguma fadiga física. Dinheiro: Con-
serve todos os seus bens materiais.
Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20

pEIxEs: Carta Dominante: 8 de 
Paus, que significa Rapidez.
Amor: Evite as discussões com o 
seu par. 
Saúde: Será uma época com ten-

dência para enxaquecas.  
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e 
só terá a ganhar com isso.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29

fONDAtEurs
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josé simões silvestre

hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961
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programação 
sEmanal

quArtA-fEIrA
18 DE juNhO                              
01:30 moda portugal
 sobral de monte Agraço
02:00 sons da madeira
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 borba
08:00 jornal da tarde
09:18 O preço certo
10:10 verão total
 borba
13:00 portugal em Direto
14:01 surf total
14:22 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:45 ler +, ler melhor
15:53 moda portugal
 sobral de monte Agraço
16:24 ler +, ler melhor
16:34 O preço certo
17:26 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:43 telejornal Açores
19:16 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:32 moda portugal
 sobral de monte Agraço
21:04 bombordo
21:31 Os filhos do rock
22:32 capitão Desconhecido
23:29 sons da madeira
00:26 telejornal Açores
00:59 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
19 DE juNhO                               
01:30 correspondentes
02:00 sons da madeira
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 Alcobaça
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
 Alcobaça
12:00 ruy de carvalho, 
 vivo em mim
13:00 tanto para conversar
13:40 Do Ar à água
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:15 correspondentes
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 correspondentes
21:00 programa a designar
21:30 fatura da sorte
21:40 uma família Açoriana
22:30 terra da fraternidade
23:30 sons da madeira
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
20 DE juNhO                               
01:30 linha da frente
02:10 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 silves
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
 silves
12:00 Diagnóstico: Divas
13:00 tanto para conversar
13:40 Do Ar à água
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:00 sexta às 9Direto
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:50 poplusa
 OlivetreeDance
22:30 primeiras Entre Iguais
23:25 sons da madeira
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
21 DE juNhO                               
01:30 programa a designar
02:05 portugal 3.0

03:00 bom Dia portugal
05:45 Endereço
 Desconhecido II
 cidade rio de janeiro
06:30 programa a designar
08:00 jornal da tarde
09:15 programa a designar
12:00 Atlântida - Açores
13:30 New jersey contacto
14:00 Endereço 
 Desconhecido II
 cidade rio de janeiro
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
16:15 programa a designar
18:10 3 por uma
19:00 24 horasDireto
20:00 cOOli
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:00 programa a designar
23:55 cOOli
00:30 Austrália contacto
00:55 New jersey contacto

DOmINgO
22 DE juNhO                               
01:30 biosfera
02:00 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 programa a designar
07:05 Nha terra 
 Nha cretcheu 2014
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 programa a designar
12:10 venezuela contacto
12:45 programa a designar
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:15 cOOli
17:00 programa a designar
19:00 24 horasDireto
20:00 programa a designar
21:00 telejornal madeira
21:30 telejornal Açores
22:00 futsal
23:35 3 por uma
00:55 venezuela contacto

sEguNDA-fEIrA
23 DE juNhO                               
01:30Especial saúde 2013
02:02sons da madeira
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 verão total
12:00 um dia, cinco Estórias
13:12 tanto para conversar
13:52 Do Ar à água
14:12 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 Especial saúde 2013
16:41 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:12 telejornal madeira
18:45 telejornal Açores
19:18 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:31 Especial saúde 2013
21:04 sinais de vida
21:48 um dia, cinco Estórias
22:32 bairro Alto
23:20 ler +, ler melhor
23:28 sons da madeira
00:27 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
24 DE juNhO                               
01:30 Ingrediente secreto
02:12 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
08:00 jornal da tarde
09:18 O preço certo
10:09 verão total
13:00 portugal em Direto
14:02 ler +, ler melhor
14:10 vida Animal em
 portugal e no mundo
14:18 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
15:45 Ingrediente secreto
16:29 O preço certo
17:21 ler +, ler melhor
17:30 Os Nossos Dias
18:13 telejornal madeira
18:44 telejornal Açores
19:16 ler +, ler melhor
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são João batista no clubE oriEntal
O Clube Oriental celebra, mais uma vez, o São João Batista no dia 23 de junho. Haverá 
música com o DJ Entre nós com o Marinho e Luís de Melo e a cantora quebequense 
Stephanie Debouie. Não podem faltar à nossa Marcha tradicional, comemorando os 
seus 30 anos a marchar. Não faltará os comes e bebes à portuguesa. Todos são bem-
-vindos.

missão santa cruz arraial dE são João
A Missão Santa Cruz convida todos ao Arraial de São João, terça-feira, 24 de junho. 
Às 12h Eucaristia e serviço de almoço a partir das 13h. Animação musical: Dj Entre 
Nós com Mario Silva e Luis Melo. Às 17h Rancho Folclórico Português de Montreal, 
19h Rancho Folclórico Ilhas de Encanto da Casa dos Açores do Quebec, 21h Marcha 
Popular da APC e Marcha Popular do Clube Oriental de Montreal.

são João no clubE portugal dE montrEal
O Clube Portugal de Montreal organiza a partir das 16h30, a já tradicional noite de São 
João no Pátio das Cantigas do C.P.M. Haverá a tradicional sardinha assada com batata 
cozida, salada, pão de milho e de trigo, bifanas, chouriço assado, vinhos, cervejas e 
refrigerantes. Muita música popular. Os corpos gerentes do C.P.M. desejam a todos 
uma boa festa S. João.

Jogo dE portugal vs Estados-unidos
O Sport Montreal e Benfica organiza no domingo, dia 22 de junho, o jogo de Portugal 
vs Estados-Unidos, na nossa sede com a presenca da televisão, e informamos que 
haverá um jantar. Para informações contacte 514-273-4389.

FEstas do divino Espírito santo
A Casa dos Açores do Quebeque realiza as suas tradicionais festas do Divino Espírito 
Santo, de 15 a 22 de Junho inclusive. Durante a semana, haverá diàriamente a reci-
tação do terço pelas 19h00 horas. Haverá bar e animação. No sábado, ofereceremos 
a tradicional carne guisada e no domingo, dia 22, as festividades comecerão pelas 
12h00 horas com a coroação em direcção à igreja St. André Apôtre, situada no 10530 
rue Waverly, aonde será celebrada a missa solene. A coroação será acompanhada 
pela Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval. Após a missa e a coroação, o cor-
tejo dirigir-se-à para a nossa sede, aonde serão servidas as sopas do Divino Espírito 
Santo.

Jogo portugal x Estados unidos
Os Jovens em Acção vão apresentar domingo o 22 de junho às 18h00, o jogo Portu-
gal - Estados Unidos, no subsolo da Igreja Santa Cruz. Entrada de graça, a partir das 
17h30, vende-se refrescos e petiscos. Haverá sorteio.
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MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30
10$

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Offert seulement au Québec. Taxes en sus. +Sur le réseau de Fido. La couverture n’est pas offerte dans certaines régions du Yukon, du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest. Des frais d’itinérance s’appliquent à l’extérieur du réseau de Fido au Canada. Consultez fi do.ca/itinerance pour obtenir de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs d’itinérance au 
pays. 1. Offert uniquement aux clients actuels de Fido abonnés à un forfait mensuel avec facture incluant des services voix (seuls les forfaits prépayés et Données sont exclus). Le tarif pour les autres clients est de 
30 $ par mois. Les frais de temps d’antenne additionnel, d’interurbains internationaux, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement. L’appareil ZTE pour la Téléphonie 
résidentielle est requis et vendu séparément (40 $). Conçu pour une utilisation à la maison seulement (l’appareil ne peut pas être utilisé en itinérance). La carte SIM comprise avec l’appareil ne peut être utilisée 
qu’avec l’appareil ZTE pour la Téléphonie résidentielle. Le service Téléphonie résidentielle sans fi l fonctionne sur le réseau de Fido. Pour obtenir des renseignements importants sur le service d’urgence 9-1-1, 
consultez fi do.ca/911. Le téléphone fi laire avec ou sans cordon pour la ligne résidentielle n’est pas compris. Certains services ne sont pas compatibles. 2. Les appels interurbains partout au Canada comprennent 
les appels faits au pays sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido, accessibles à fi do.ca/modalites. 3. La fonction 
Renvoi d’appels comprend jusqu’à 2 500 minutes d’appel au Canada. 4. Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez pas transférer votre numéro à Fido ; consultez fi do.ca/transferabilite pour vérifi er 
votre admissibilité. 5. Données additionnelles : 10 $ pour 500 Mo ; utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. Consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de 
données en itinérance facturé à l’utilisation. 6. Le temps d’antenne ne comprend que les appels faits du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 
20 ¢. 7. Comprend les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation addition-
nelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 8. Le service permet la réception et la sauvegarde de 
jusqu’à trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. 9. Le forfait n’est offert qu’au Québec. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux ans. Les 
données sont un service mensuel compris dans les forfaits standards. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, les frais de service 
d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900
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Telefone residencial
   Chamadas ilimitadas através+ do Canadá2

   Visualizador e Voice mail e 

   reencaminhamento das chamadas3

   Chamada em espera e chamada de conferência

   Nenhuma visita técnico necessário

Combinem.
Poupem.
Adicione ao seu telefone residencial ao seu pacote sem fi o1

por
mês1

Você poderia guardar
o seu número
telefone atual4

Para os clientes Fido
45$

por
mês9

v
v

v

Pacote de um telefone inteligente
   1 Go de dados5

   Chamadas ilimitadas em todo o tempo6

   através do Canadá+

   Textos ilimitadas7

     (Texto, imagem, e vídeo internacionais)

   Visualizador e Voice mail8

v
v

v
v

Este serviço é separado
o telefone sem fi o.
Aparelhos para Telefonia
residencial necessária.

EDiTORiAL

Emigração E rEvolução cultural

Contam-se as sementes bastantes para que a 
revolução cultural e as das mentalidades se 

tornem uma realidade. Algumas dessas sementes 
encontram-se no terreno fértil da cultura popular. 
Depende  de todos nós fazê-las florir.
caminhamos norteados pelo respeito e crença ina-

balável na capacidade do povo, mesmo o mais sofri-
do e para transformar o próprio destino; o da nação 
a que calhou pertencermos e finalmente, o de todo o 
mundo e no Québec onde estamos como emigrantes 
portugueses.
as associações, a comunicação social, os artistas 

cá estão na linha da frente, com outros voluntários e 
assim contribuir para o esclarecimento das pessoas 
e organizando a força da comunidade. Mas a ação 

destaca-se, pelo apoio dos comerciantes e do povo. 
todos são um exemplo de dedicação aos outros e 

aos ideais da cultura portuguesa, merecem que ten-
temos perceber e aprofundar o pensamento para per-
mitir outro espaço de manobra e potenciar projetos 
da melhor forma.
o povo tem uma experiência de vida, que aliadas  

à solidariedade e à capacidade criadora dos artistas, 
intelectuais e politicas democraticas... colocam a 
nossa força na defesa dos interesses de todos. Via a 
cultura e a arte como expressões e apelos à sensi-
bilidade e inteligência das pessoas; por isso a nossa 
comunidade atravessa um período de maior criativi-
dade popular e academica, na arte no espetáculo no 
comércio e na cultura. 
acreditámos em nós e conseguimos tornar fácil e 

simples o que se afigurava difícil e complicado. De-
ve-se a essa capacidade de diálogo ao trabalho e ao 
talento para congregar esforços e vontades.

cabe-nos agora continuar a contribuir para a trans-
formação da qualidade de vida dos portugueses e do 
povo do Canada, afirmando a nossa cultura e capaci-
dade comercial.
ontem como hoje, é necessário continuar a ultra-

passar fronteiras sociais e culturais, ontem como hoje 
é necessário aprender a liberdade e o gosto de viver.

sr. pAscAl 100% DE sucEssO
vIDENtE - méDIO - AstrólOgO

resolve todos os seus problemas, 
independentemente da sua origem. 

Amor duradore, carinho de volta (perto ou de 
longe). Lealdade entre homem e mulher, sorte 

e muito sucesso, desenfeitiçar, proteção contra 
maus espíritos. trabalho sério.

rápida e garantida
pagamento após resultado

514-464-2338

le marabout
por excelência 

você tem um problema? Eu tenho a solução! sé-
rio, discreto, rápido e eficiente. EspEcIAlIstA DA 
IrmÃ DA AlmA. capaz de prever o passado, pre-
sente e futuro. Eu ficaria feliz em ajudá-lo seja qual 
for o seu problema, mesmo onde outros falharam. 
Descendente de uma família conhecida pela assis-
tência, apoio e resolução definitiva do seu proble-
ma. pagamento após o resultado.

100%
gArANtIDO

www.vOYANtmEDIumsYchIc.cOm 
514-261-2369 DOwNtOwN | guy

sEu prOblEmA, A mINhA sOluÇÃO
várias especialidades: amor renovado, sorte, 
proteção, desenfeitiçar, sucesso nos negó-

cios, jogo, amor, etc. Não veja mais a vida em 
preto.  todo problema tem solução.

recebe: Das 8h às 22h, todos os dias
pagamento após resultado.

514.464.1896 | no centro da cidade

sr. laurent
Vidente, praticante
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ainda ontEm éramos
crianças, E hoJE Já
somos JovEns!...
JOSé DA COnCEiçãO

Pertencemos à juventude dos sessenta, onde a 
vida tomou um pouco mais de picante e picar-

dia, rimos e choramos à mais pequena emoção.
Hoje mais de que nunca, reflectindo penso, e, penso 

bem!...
Que temos duas fases na vida, onde a sensibilidade 

nos é totalmente flagrante, trata-se de quando éramos 
crianças, e quando passamos dos sessenta !...
Quando éramos crianças, éramos sensíveis às mal-

dades que a vida tem, sem as compreendermos. Mas 
quando passamos dos sessenta, o sofrimento é muito 
mais intenso, porque temos a sensibilidade de uma 
criança, os olhos e a compreensão de um adulto, e, é 
aí que a nossa experiência de vida entra em linha de 
conta, porque já somos mais ponderados, e já temos 
mais o controle de poder apaziguar certas situações, 
coisa que dantes com a fogosidade da idade nos era 
completamente impossível.
não há duvida que a vida é bela em todas as idades. 

claro que temos, que nos saber assumir!... como diz 
um velho ditado nos olhos da criança brilha a chama, 
e nos olhos dos jovens brilha a luz, claro quando se 
fala de jovens, somos nós os jovens!... ou será que 
estão a duvidar?... pois se duvidam estão completa-
mente errados, porque se forem conscientes, cons-
tatam, que na realidade nós não temos idade, temos 
vida!... porque antes de inventarem os relógios, não 
existiam horas nem datas, existiam luas, búzios, ma-
rés e conchas. claro que para compreender-mos isso, 
não é preciso irmos à universidade de cacilhas, nem 
ao parlamento de Xabregas, quantos mais búzios, 
marés, conchas e luas contarmos, mais a nossa juven-
tude resplandece de vida, e a vida é uma enciclopédia 
linda que só se consegue adquirir através de sacri-

fícios, a combater as dificuldades dos Invernos da 
existência, e, no mercado dos desafios, claro que 
nós depois de termos passado pela experiência, de 
ter contado tantas conchas, já chegámos àquela eta-
pa, onde a serenidade da vida nos contempla. até o 
próprio governo, devido a todas as conchas e búzios 
que já contámos, consideram-nos agora na idade de 
ouro, já nos oferecem reduções de preços em certas 
actividades, e até inclusivamente, nesta cidade onde eu 
vivo, que é a vila de Laval, este governo por causa das 
eleições tornou-se muito benemérito. imaginem que 
agora a partir dos sessenta e cinco anos, podemos an-
dar de autocarro gratuitamente, isto agora é uma mara-
vilha!... passo os meus dias todos, a andar de autocar-
ro, a dar voltas à vila de Laval, estamos num paraíso 
terrestre. nesta vida, temos que saber valorizar aquilo 
que o dinheiro não compra, contemplar a anatomia das 
flores, passar tempo a ver o brilho das estrelas, expe-
rimentar o prazer de penetrar no mundo das pessoas, 
aprender a extrair o prazer nos pequenos estímulos da 
rotina diária, nunca nos devemos deixar derrotar, ou 
perturbar por pensamentos, que nos possam roubar a 
tranquilidade e o prazer de viver. temos que aprender 
a pôr de lado todos os pensamentos negativos, pensar 
como um adulto, e sentir-se como uma criança
P.S.: sobretudo não se esqueçam que o positivismo 

é a cura de muitas doenças.

vi congrEsso intErnacional 
sobrE as FEstas do divino 
Espírito santo, Em WinnipEg

Os açorianos de Manitoba,  uma comunida-
de desconhecida,  para a maioria das outras 

existentes na América do norte,  é muito dinâmi-
ca,  organizada e acolhedora.

o Vi congresso internacional sobre as festas do di-
vino espírito santo, que teve lugar do 11 ao 15 de 
junho, 2014, promovido pelo governo dos açores, 
através da direção regional das comunidades, em 
parceria com a casa dos açores de Winnipeg, foi co-
roado de sucesso, graças à qualidade dos trabalhos 
apresentados e do profissionalismo do Dr. Paulo Te-
ves.
as boas vindas, tiveram lugar na  casa dos açores 

de Winnipeg (caW), aonde nos foi servido o jantar. 
o mestre de cerimónias, joão cardoso, produtor do 
programa de rádio português “Voz Lusitânia”, depois 
de nos ter saudado, a Banda Lira de Fátima, liderada 
pela simpática Maria de jesus carreira, interpretou 
os hinos habituais. depois seguiram-se as saudações 
do presidente da caW, joão paulo de Melo e de 
paulo teves, diretor  da direção regional das co-
munidades. de seguida coube a apresentação, pelos 
professores  ilda januário, de toronto e de jairton 
ortiz da cruz, do Brasil, do novo livro da professo-
ra célia Fagundes, “É”. a autora do prefácio, Maria 
do nascimento, descreve-o como sendo um misto de 
carinho, de consciência e de realidades cantadas em 
versos, de amor que amadureceu, de alguém que vive 
o seu tempo valorizando o passado e o futuro. para 
terminar, assistimos a uma excelente atuação do gru-
po Folclórico da casa dos açores.
a sessão de abertura, joão paulo Melo, presidente 

da casa dos açores de Winnipeg disse que os imi-
grantes açorianos levaram nas suas malas o culto do 
espírito santo, para os quatro cantos do mundo e 
que, felizmente, na cidade que acolheu o congresso, 

a chama do divino,  continua bem viva. o cônsul 
de Winnipeg, sr. paulo cabral, um homem popular, 
muito próximo da comunidade que representa, agra-
deceu ao dr. paulo teves, por ter escolhido a cidade 
que representa para apresentar o congresso. dando 
assim visibilidade e prestígio à capital de Manitoba.
o sr. padre Hélder Fonseca Mendes, Vigário ge-

ral da diocese de angra do Heroísmo, apresentou o 
tema “espírito santo – persistência e resistência do 
império”. como se deslocou àquela cidade vindo 
directamente da Madeira, aonde tinha ido participar  
numa conferência sobre os 500 anos da catedral do 
Funchal. entre 1514 e 1534, a nossa catedral era a 
catedral do Funchal. cada igreja da Madeira tem 
uma bandeira do espírito santo e entre o domingo de 
páscoa e o pentecostes, a bandeira, percorre todas as 
casas da paróquia. a diocase da Madeira, até 1514, 
abrangia 3 continentes, a maior que jamais houve na 

religião católica. o espírito santo aparece sobre for-
ma de pomba, línguas de fogo e vento. a bandeira 
é vermelha como o fogo. existe também  uma ban-
deira branca, em algumas ilhas para ficar junto da 
vermelha, para que as pessoas não se esquecam de 
dar o pão. o pentecostes são cinquenta dias depois 
da páscoa  e o pentecostes agrário, 50 dias depois 
do Êxito. o Bodo, é de partilha, os irmãos podem ir 
buscar a sua esmola ao império, ou podem dar o seu 
donativo para que o império dê uma esmola aos mais 
pobres. o culto do espírito santo foi para o Brasil 
no século 18, para os estados unidos no século 19 e 
para o canadá no século vinte. Quando se celebra o 
espírito santo, não deveria haver imagens. o espíri-
to santo é deus e é representado por uma coroa ou 
uma bandeira.
Vários foram os congressistas vindos de portugal, 

açores, Brasil e canadá, que apresentaram trabalhos 
que iremos apresentar nas próximas semanas. do 
Brasil, mais precisamente do rio grande do sul, des-
locaram-se ao canadá, a regina Fiss e o seu Marido 
josé Marcos, jairton ortiz da cruz e célia Fagundes 
e sua amiga Vera Lucia dia. do canadá, ilda januá-
rio, Matthew correia, agostinho Bairos e Benjamin 
Moniz, que apresentou o trabalho “espírito santo no 
Quebeque. de alenquer, aonde nasceu esta tradição, 
rui costa apresentou “a casa do espírito santo de 
alenquer, através de papéis antigos e autênticos”.
a direcção regional das comunidades e seu dire-

tor, dr paulo teves, estão de parabéns por esta exce-
lênte iniciativa. gostaria aqui de realçar o desempe-
nho do davide Lopes, sempre atento às necessidades 
dos congressistas, fazendo com que a nossa estadia 
fosse mais agradável. 
Um especial agradecimento à A Casa dos Aço-

res de Winnipeg, pela maneira como abraçou este 
congresso e como trataram de toda a comitiva que 
se deslocou do mundo inteiro para os visitar.

AnTERO BRAnCO
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dia dos açorEs, o dia da 
rEaFirmação cultural
das 9 EstrElas

Este ano, o dia dos Açores foi a 9 de junho. Este 
dia foi instituído pelo Parlamento açoriano 

em 1980, para comemorar a Açorianidade e a au-
tonomia.
Foi nesse sentido, que o parlamento decidiu unir a 

festa cívica com a festa religiosa, uma das mais im-
portantes, escolhendo a segunda-feira do espírito 
santo, também conhecido como o dia do Bodo ou 
o dia da pombinha. em Montreal, o “Festival por-
tugal internacional de Montreal”, convidou todos ao 
Parque dos Açores para cantarem os hinos, com a fi-
larmónica do divino espírito santo de Laval e para a 
cerimónia protocole.
no parque dos açores, todos os membros execu-

tivos do Festival estavam presentes (dr. ricardo 
Baptista Leite, presidente do grupo parlamentar de 
amizade portugal-canadá e deputado da assembleia 

da república, o dr. Fernando demée de Brito, côn-
sul-geral de portugal, alexander norris, Vereador 
municipal de jeanne-Mance, Benjamin Moniz, pre-
sidente da casa dos açores do Quebeque e emanuel 
Linhares, presidente da desjardins caixa portugue-
sa). o vereador de jeanne-Mance, alexander norris 
teve o prazer de anunciar que a câmara municipal, 

com o plateau Mont-royal irão fazer renovações e 
embelezar o parque dos açores. o dr. ricardo Bap-
tista Leite ficou emocionado ao ouvir cantar os hinos, 
na terra onde ele nasceu, sobretudo cantado pelas 
terceiras ou quartas gerações. ele, também, convida 
as novas gerações a se implicar mais na sociedade 
de acolhimento. por seu lado, o cônsul geral de por-
tugal, o dr. Fernando demée de Brito deu os seus 
parabéns ao Festival portugal, e ofereceu os adeus à 
comunidade açoriana e que o primeiro-ministro do 
Quebeque, o dr. philippe couillard indicou que é um 
reconhecimento na comunidade portuguesa  ter o dr. 
carlos Leitão no governo da província. 
depois dos discursos, o presidente do Festival, joe 

puga, assim como a secretária, conceição Ferrei-
ra convidaram todos os presentes, a irem à Missão 
de santa cruz, onde a cerimónia iria continuar com 

artistas. para lançar as festividades culturais do dia, 
na animação de joe puga, da conceição Ferreira e 
da Viviana Lourenço (e não Vanessa como indicado 
no artigo do jornal da semana passada, 10 de junho 
2014, todas as minhas desculpas), dois poetas da co-

munidade, a adelaide Vilela 
e o prof. Luís saraiva, que 
subiram ao palco, para nos 
encantar com as suas poesias 
nos seus dons de poetas. an-
tes do famoso jovem humo-
rista de toronto, o Mike rita, 
foi a chefe-proprietária He-
lena Loureiro, que subiu ao 
palco do Festival e nos anun-
ciou que ela esterá no 20 de 
junho, em ponto delgada, na 
escola de Formação turística 
e Hoteleira para o festival de 
gastronomia, o 10 Fest aço-
res – 10 dias. 
o Mike rita, humorista de 

origem açoriano, permitiu às 
pessoas  perderem uns quilos, 
com as suas excelentes pia-
das. e para concluir a noite, 
foi a famosa cantora Mariana 
rocha, que com apenas 17 
anos, já começou uma bri-
lhante carreira musical, de-
pois ter participado na final 

do programa Factor X. esta jovem da ilha de são 
Miguel, era a favorita do público, que gritou o seu 
nome, antes de ela chegar ao palco. a comunidade 
ficou com a esperança de a ver muito em breve de 
novo em Montreal.
não esqueçam que o Dia dos Açores será no 25 de 

maio de 2015. Feliz dia dos Açores.

MiGUEL FéLix
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dia dE portugal E dia da lusoFonia no FEstival
portugal intErnacional dE montrEal

Já é uma tradição na comunidade portuguesa 
de Montreal, que todos os anos, no 10 de junho, 

o povo se reúna no nosso parque de Portugal. 
por essa ocasião, o Festival portugal internacional 

convidou para a cerimónia protocolares no parque, 
com a Filarmónica portuguesa de Montreal, para 
tocar o hino português e canadiano. Foi com a pre-
sença de clementina santos, conselheira das comu-
nidades, de alexander norris, Vereador municipal 
de jeanne-Mance, antónio Moreira, presidente do 
clube de portugal, e antónio santiago da Liga dos 
antigos combatentes do Quebeque, que foram ao mi-
cro para darem o seu testemunho. clementina dos 
santos, conselheira das comunidades, sublinhou que 
os primeiros portugueses que estiveram cá no tempo 
dos descobrimentos, até hoje, deram as várias insti-
tuições na comunidade quebequense. o presidente 
do clube de portugal sublinhou que as festividades 
são um símbolo de união, e fez o apelo, a mais união 
no respeito mutuo, no que cada um reapresenta, para 
afrentar os desafios do futuro. O Presidente da Liga, 
relembrou a coragem nos soldados portugueses, e so-
bretudo este ano, que celebra os 100 anos do começo 
da primeira guerra mundial, onde portugal partici-

pou. 
o 10 de junho foi, no quadro do Festival portugal 

internacional de Montreal, o dia da lusofonia, onde 
todos os artistas, vinham de todos os horizontes do 
mundo. em primeiro tivemos as poesias do prof. 
Luís saraiva e da adelaide Vilela, falando de portu-
gal e das raízes. e, depois foi a parte musical com a 
cantora Viviana Lourenço (e não Vanessa como indi-
cado no artigo da semana passada, todas as minhas 
desculpas), que atuaram com umas vozes fortes, o 
seu orgulho pela língua portuguesa. a multidão teve 
de novo a oportunidade de ver novamente no palco, 
a vencedora do concurso de Karoké, a Élizabeth Ma-
chado Vieira. A animação foi novamente confiado 
à excelente equipa, que são o joe puga, presidente 
do Festival, conceição Ferreira, secretaria e Vivana 
Lourenço.

a seguir foi o cantor paulo ramos, brasileiro mui-
to conhecido no mundo musical, que nos deu uma 
energia e um calor do samba. a representar a África 
lusófona, a cantora Maria da silva, de origem ango-
lana veio explodir a alegria e a calor na praça. a mú-
sica e a cultura lusófona sai uma sedução energética. 
ninguém pode fazer melhor que nós. para concluir a 
noite, a festa da vitória de portugal, sobre a irlanda, 

o grupo musical Ménage de ontário, actuou, com um 
estilo musical, moderno e de rock, que fez dar uns 
anos a mais a muitas pessoas presentes.
um pouco antes das 23 horas, foram convidados a 

subir no palco do Festival portugal internacional de 
Montreal, os membros da direção, para celebrar o fim 

das festividades de uma semana (6 meses e tal de tra-
balho). este evento não seria possível sem os patro-
cinadores, mas, que são sobretudo colaboradores, o 
governo de portugal, o governo dos açores, a Missão 
santa cruz e sua corporação, os mordomos do divi-
no espírito santo, connie e Viriato Freire, a sata, 
os jovens em acção, a desjardins caixa portuguesa, 
turismo Montreal, silva couvreurs, altapex, Worlée, 
a freguesia plateau Mont-royal, joeM,  casa dos 
açores do Quebeque, clube portugal de Montreal, as-
sociação portuguesa do espírito santo de Hochelaga, 
associação da Mulher portuguesa no canadá, alfred 
dallaire | Memoria e vários restaurantes, que partici-
pando, puderam alimentar vários artistas.
Feliz dia de Portugal, de Camões e das Comuni-

dades.

MiGUEL FéLix
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acompanhado pelo coral do s. santo cristo foi bas-
tante participada. Finda a eucaristia, o cortejo rumou 
para a arena supracitada, onde se desenrolaram as 
actividades festivas do dia, tendo como ponto alto a 
distribuição das deliciosas sopas, carne cozida, mas-
sa sovada, vinho e sumos, com abundância e aquela 

qualidade que tanto caracteriza esta refeição aqui.
no entretenimento, sylvie pimentel, jason coroa, 

jimmy Faria animaram a folia e depois o dj tony 
resendes fez bater o pé com um excelente repertório, 
e, para finalizar o “Show” Joe Puga fez um grande 
espetáculo.
registe-se, entretanto, a primeira festa do espírito 

santo na santa cruz foi em 1979, depois inaugurou-
-se em Laval em 1980 e finalmente em 1981 foi An-
jou. eduíno Moniz foi a primeira pessoa a organizar 
uma “dominga” nesta área. e, o primeiro Mordomo 
em anjou foi o josé Baieta, no ano seguinte, em 
1982, fundou este centro comunitário, juntamente 
com josé raposo, amilcar da paz, josé sousa, joão 

coelho e Manuel Ferreira.
informamos que as domingas de 2015 são: 1ª do-

minga: peggy oliveira; 2ª dominga: denis desjar-
dins; 3ª dominga: Manuel costa; 4ª dominga: 
gabriela carreiro; 5ª dominga: josé Machado; 6ª 
dominga: Manuel Medeiros; 7ª dominga: sandra 
sousa e o Mordomo de 2015 é alexandre Machado.
parabéns aos organizadores e ao Mordomo de 2014, 

Silvio Machado que fizeram uma grande festa. 
Viva o Espírito Santo.

iMPéRiO DO CEnTRO COMUniTáRiO DO ESPíRiTO SAnTO

EspEctacular Em
brilhantismo E abundância!

Aí esteve no fim-de-semana transato em An-
jou mais uma grandiosa festa do povo, por 

ocasião dos populares festejos locais em louvor 
do Divino Espírito Santo, numa arrojada organi-
zação do Centro Comunitário do Espírito Santo 
(CCES), de que Carlos Almeida é presidente.
silvio Machado e sua esposa foram, respectivamen-

te, o mordomo e a imperatriz. dois espetaculares 
dias contribuíram fortemente pelo brilhantismo geral 
deste popular “império”, que ano após ano continua 
a ser um grande sucesso apesar de ter, neste fim-de-
-semana, dois grandes impérios, seja Laval e anjou 
no mesmo dia. 
passando ao sábado, primeiro dia festivo, as activi-

dades decorreram na arena chénier, com a oração do 
terço, seguido da distribuição da saborosa e quente 
carne guisada, pão e vinho, de boa qualidade e gran-

de  abundância. nesta noite tivemos o grupo de tony 
Câmara e os Sonhos que fizeram um grande espetá-
culo.
no domingo saiu da sede do centro comunitário do 

espírito santo de anjou o cortejo das coroas (cerca 
de 20) com rumo à igreja de notre-dame-d’anjou. À 
frente, abria com a bandeira do centro, seguindo-se 
as irmandades, as lindas donzelas com as suas visto-
sas capas multicolores, a Filarmónica portuguesa de 
Montreal e a Banda de nossa senhora dos Milagres e 
várias entidades comunitárias acompanharam a pro-
cissão
a missa festiva, presidida pelo sr. padre joão paulo 

Sylvio Martins
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FEstas do divino
Espírito santo, Em laval
no fim-de-semana remoto, foi a vez da comu-

nidade portuguesa de Laval celebrar digna-
mente as Festas tão queridas e tão populares que 
são as festas do Divino Espírito Santo em Laval.
seguindo o programa, previamente preparado pe-

los organizadores, as celebrações tiveram início na 
sexta-feira à noite com a abertura das Festas pelos 
mordomos, seguido de uma excelente refeição de 
carne guisada, oferecida gratuitamente a todos os 
presentes. a animação da noite foi feita pela Folia. 
no sábado a parte religiosa consistiu da exposição do 
santíssimo. terço e bênção, pelas 17h30, seguida da 
Missa solene cantada às 18h30. o arraial começou 
pelas 17h30 com a abertura dos impérios, a atuação 

do grupo coral e Folia. com a noite ainda um pouco 
fresquita era natural que os festejantes se refugias-
sem mais no interior do salão, do que no adro, no en-
tanto tanto num como no outro lado a festa foi muito 
bem animada. 
no exterior, o dj entre nós fazia rodopiar os adep-

tos da dança em linha e os do folclore, e lá dentro, 
com “a casa bem cheia”, depois de uma ótima atua-
ção da filarmónica do Divino Espírito Santo de La-
val, os artistas convidados para esta ocasião, sergio 
rossi vindo de portugal e allan castro de toronto, 
puseram toda a malta a bater o pé, com excelentes 
atuações. a pista de dança retribuía de forma equívo-

ca e se lá fora a primavera tardava, lá dentro o Verão 
era total.
no domingo depois do tradicional bodo do leite, 

saída do cortejo e missa solene cantada, foi a vez de 
se saborearem as sempre apreciadas “sopas do di-
vino espirito santo”. tradição antiga, decerto,... no 
entanto ao presenciar a sempre assídua  participação, 
pudemos concluir que não está prestes ao desapare-
cimento. Bem hajam todos os benévolos, que ano 
após ano, participam neste laborioso mas apreciado 
“bodo”. entretanto a animação da festa continuava 
com atuações da filarmónica, dos grupos folclóricos 
da igreja de santa cruz e estrelas do atlântico. dj 
entre-nós e tony sousa. as celebrações terminaram 
com a tiragem do sorteio das sortes para domingas e 
Mordomia para 2015 que são:
primeira dominga: emanuel oliveira; segunda 

dominga: Manuel Moniz da ponte; terceira domin-
ga: Manuel roque; Quarta dominga: joão guimar; 
Quinta dominga: glory-ann santos; sexta domin-
ga: carlos camara; sétima dominga: sónia câmara 
e josé da silva. e, para o ano 2015 os Mordomos 
são a associação de nossa senhora de Fátima junta-
mento com a Missão de nossa senhora de Fátima de 
Laval. Parabéns a todos...



A Voz de PortugAl  |  18 de junho de 2014  |  P. 10

maria do carmo viEira da silva couto

Foi homenageada pela sua participação social 
na Comunidade e vida académica. Diz-se 

abençoada por ter nascido com o talento de Pro-
fessora e concluíu a sua formação nos Açores em 
1971. é natural de Rabo de Peixe.

emigrou para o canada em 1971 e fez um segundo 
teste no mundo dos negócios, que acabou por adotar 
até hoje no ramo ligado à arte da ourivesaria. tudo 
numa boa onda... entrou na escola de santa cruz em 

1979, depois de uma passagem de 1971 a 1973, na 
escola do “First portuguese school” em toronto. en-
tre um sorriso encontrou o espaço que lhe moldou o 

prazer no percurso escolar. até hoje: rodeada pelos 
seus alunos, quatro anos presidente da comissão de 
professores dos estados unidos e canada, dois anos 
na comissão organizadora do congresso de profes-
sores em Montréal e formação complementar na uni-
versidade de Montréal. 
a sua estreia em televisão foi no ano de 1983, onde 

entrou em cena no horário nobre do telejornal, com 
força e alma ao lado de Manuel rodrigues e carlos 
Querido, diretor e produtor do programa em portu-
guês no Québec, que recordamos com saudade pela 
falta pessoal e profissional que nos faz. Foi o seu ter-
ceiro teste e aceitou o convite, pela novidade e magia 
da televisão.
a partir daí interessada no que se passava, desem-

barca nos acontecimentos da comunidade embalada 
pela estreia, própria de quem concorre para ser atriz...
quem sabe se era o que ela queria fazer profissional-
mente? 
Sempre com um passo em frente no infinito, foi a 

forma como sonhou a sua aventura e a sua maneira 
de estar na vida de trabalhadora incansável.
agora foi com emoção e lágrimas que recebeu um 

telefonema a comunicar-lhe que tinha sido seleciona-
da para receber uma medalha do governo português 
e que foi aprovada pela presidência da república no 
dia 18 de outubro de 2013. 
Uma prenda, um voto de confiança no seu trabalho, 

no envolvimento comunitário, na sua generosidade e 
até parece que leva as coisas a rir. parece não procu-
rar nada... Mas tudo acaba por lhe acontecer.
A sua Condecoração, veio fazer-lhe recordar 

as dezenas de momentos felizes associados à sua 
vida, que navega entre a família, as saudações so-
ciais que recebe em Montréal e os segredos mag-
nificos da natureza e da lava ardente do vulcão 
dos Açores.

MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES
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portugal prEcisa dE um
“rEsgatE Económico E social”
O Conselho Regional do PSD/Madeira defen-

deu hoje que, depois de enfrentar a crise, 
Portugal precisa agora de um “resgate económi-
co e social”, impondo-se novas medidas nacionais 
que reponham a justiça e a esperança.
segundo os conselheiros sociais-democratas da 

Madeira, “impõem-se novas medidas nacionais” 
que “recomponham justiça social nos reformados e 
funcionários públicos, abram esperança à juventu-
de, defendam a classe média, aliviem a carga fis-
cal, preencham o vazio” decorrente de “nenhum dos 
atuais partidos políticos do regime ter projeto credí-
vel aos olhos da maioria dos portugueses”.
na reunião de hoje foi analisado o resultado das 

últimas eleições europeias no arquipélago, “forte-
mente penalizado pela enorme abstenção que pro-
testa contra a política do governo da república, 
discordância a que o psd/Madeira se associa”, con-
siderando estar a “pagar responsabilidades” por atos 
alheios.
os dirigentes do psd/M chamam ainda a atenção 

para a necessidade de ser “travada a vertigem cen-
tralizadora antirregiões que grassa na união euro-

peia”.Outro ponto abordado na reunião foi o fim do 
programa de ajustamento económico e financeiro 
imposto ao país “pelos credores estrangeiros, devi-
do à incompetência, à irresponsabilidade e ao elei-
toralismo saloio dos dirigentes socialistas”.
o psd/M realça que, “à custa de dolorosos sacrifí-

cios, o país fez a sua consolidação financeira e pode 
regressar aos mercados”, mas, “os métodos impos-
tos e empregues foram e são discutíveis, dados os 
seus reflexos na economia e no emprego”.
entre outros aspetos analisados, defendem a reso-

lução da situação do centro regional da rtp/rdp-
-Madeira “sem cedências a interesses estranhos”, 
a garantia da independência da justiça na região, a 
continuação da defesa do centro internacional de 
negócios da Madeira, o estabelecimento de uma 
“nova fórmula, mais agilizada, de pagamentos para 
regularização da dívida comercial, independente-
mente de estarem, ou não, definidos os Fundos Eu-
ropeus para os investimentos nas obras que estão 
por acabar”.
os conselheiros sustentam, ainda, que devem ser 

“entregues às regiões autónomas os montantes que 
a Lei de Finanças regionais considera receitas lí-
quidas da exploração de jogos sociais” e defendem 
a revogação dos impedimentos do plano de ajusta-
mento Financeiro a benefícios fiscais que incenti-
vem o investimento e a criação de emprego.
O Conselho regional do PSD/Madeira conside-

ra, ainda, que se verificam “situações de incom-
petência e de irresponsabilidade totais nalgumas 
câmaras municipais”, levando-as estas “à parali-
sia (...), com maior gravidade no Funchal, Santa 
Cruz e Porto Santo”, que deixaram de ser gover-
nadas pelo partido nas últimas eleições autárqui-
cas.

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

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

hoJE Em dia “há uma
cultura dE dEscartE”
O Papa Francisco acre-

dita que o sistema 
económico mundial se tor-
nou numa “idolatria ao 
dinheiro” e alerta para a 
“cultura de descarte” que 
se instalou na sociedade. 
Em entrevista exclusiva à 
SiC, o líder religioso ainda 
falou na “esperança” que 
tem nos políticos jovens.
“Há uma cultura de descarte. descartam-se as crian-

ças, com as baixas dos índices de natalidade. Basta 
olhar para a taxa de natalidade que existe na europa. 
nenhum povo sobrevive com essas taxas de na-

talidade. descartam-se os idosos. não servem, não 
produzem, é uma classe passiva e ao descartarem-se 
os idosos, descarta-se o futuro de um povo”. as pa-
lavras são do papa Francisco, em entrevista ao jorna-
lista Henrique Cymerman. O Sumo Pontífice alertou 
para o estado do sistema mundial a nível económico, 
sublinhando que “não é bom” porque “no centro do 
sistema económico têm que estar o homem e a mu-
lher mas agora no centro está o dinheiro”.
“caímos no pecado da idolatria do dinheiro”, sus-

tentou o líder da igreja católica.Francisco falou ain-
da do desemprego jovem, sustentando que os eleva-
dos índices de desemprego nas camadas mais jovens 
juntamente com as baixas de natalidade e com a falta 
de preocupação com os idosos levam ao “descarte de 
toda uma geração”.
quando questionado sobre os chefes de Estado 

que tem conhecido, Francisco diz que já conheceu 
alguns e que notou uma característica transversal 
a todos eles: “Os políticos jovens falam dos mes-
mos problemas mas com uma ‘música’ diferente e 
isso dá-me esperança”.
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não 
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 
que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bru-
xarias. já lhe disseram que o seu mal não tem cura? sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? 

foi despedido do deu trabalho sem justa causa? fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que 
tal aconteça? Acha que o seu conjugue a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incuravel? 

pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

O úNIcO cONhEcEDOr DE tODOs Os rI-
tuAIs E sEgrEDOs DE mAgIA brANcA, 
vErmElhA E NEgrA, pArA curAr Os 
mAlEs DA AlmA E DO cOrpO. cONhEÇA 
A cAusA DA suA má sOrtE E frAcAs-
sOs. curO bruxArIAs, fEItIÇOs  E mAu-
-OlhAr. curO vícIOs E DEpENDêNcIAs 
DE DrOgAs E álcOOl. prOtEÇÃO cON-
trA INvEjA, mAu OlhAr E más ENEr-
gIAs Em pEssOAs, cAsAs E NEgócIOs.

NOssO lAr EstA 
cOmplEtO E fE-
lIz. Depois de co-
meçar um tratamen-
to com o senhor 
DuKAs DO sAN-
tOs a mina esposa 

mudou finalmente o seu mau 
comportamento, e está mais ca-
rinhosa, não tem tanta má dis-
posição e não é agressiva como 
antes. tudo graças ás rezas que 
fez este xAmAN guru. 

AlEx gAllEgO 

nosso lar esta completo e Feliz. depois de começar um tratamento com o senhor
duKas do santos a mina  esposa mudou finalmente o seu mau comportamento,e está mais
carinhosa ,não tem tanta  má disposição e não é agressiva como antes.tudo graças ás rezas 
que fez este xaman guru. alex gallego 

contentissimos de ter a mÃe casa. como o senhor xaman  prometeu, a mina mãe
encontra-se de novo em casa e curada de essa doença estranha,que não a deixava em paz e 
o que deu mais felicidade e alegria á mina mãe foi o facto de pasar as férias de verão com
a sua grande familia que a ama e a queríamos ver de saúde.obrigado pela tua ajuda e que 
deus te abençoe xaman. ana ruiz

surpreendentemente aliViado dos VÍcios e das más amizades. estava a
pontos de perder o meu lar,meu trabalho,e minha liberdade,tanto que no meu
arrependimento pedi ajuda ao senhor duKas e foi ele que com um ritual de poder 
e 3 banhos de fé me arrancou dos malditos vícios que me possediam.hoje sou um
homem novo e a mina familia vê-o. aaron.

meu marido e eu estáVamos muito distantes,pelos maus amigos e maus
tratos que tinha, muito agradecido ás ervas que utilizou este  indio,pois o meu
esposo,como uma coisa mágica,de noite para demanhã,deixou todas as más 
companhias que o levavam para esses maus vicios.hoje estamos começando uma
nova relação. mil,repito mil agradecimentos ao sr.xaman. alejandra chaVez  
cheio de diVidas e com Vontade de morrer. uma amiga ao ver a mina 
situação,recomendou-me ao sr.xaman, que ao conhecer a mina situação e o meu
modo de vida,não me julgou,mas fez-me os rituais que necessitava para me dar a 
paz espiritual,que procurava nos excessos.passei um ano novo incrivel. anónima

admirado e agradecido pela sua grande sabedoria. ele devolveu o éxito á 
mina vida e aos meus negocios,eu que pensava que terminaría arruínado.obrigado
pela tua grande ajuda, sr. xaman, com a qual consegui dar á minha familia as 
celebrações de verão que tanto desejavam a paz e a tranquilidade de nos vermos
com uma estabilidade que não tinhamos.tudo devo ao xaman. diego
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cONtENtIssImOs 
DE tEr A mÃE cAsA. 
como o senhor xA-
mAN prometeu, a mina 
mãe encontra-se de 

novo em casa e curada de essa 
doença estranha, que não a dei-
xava em paz e o que deu mais 
felicidade e alegria á mina mãe 
foi o facto de pasar as férias de 
verão com a sua grande familia 
que a ama e a queríamos ver de 
saúde. Obrigado pela tua ajuda 
e que Deus te abençoe  xAmAN. 
ANA ruIz

surprEENDENtE-
mENtE AlIvIADO 
DOs vícIOs E DAs 
más AmIzADEs. 
Estava a pontos de 

perder o meu lar, meu trabalho,e 
minha liberdade,tanto que no 
meu arrependimento pedi ajuda 
AO sENhOr DuKAs e foi ele 
que com um ritual de poder e 3 
banhos de fé me arrancou dos 
malditos vícios que me posse-
diam. hoje sou um homem novo 
e a mina familia vê-o. AArON.
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rEsultADOs cONfIrmADOs 

Atraio, amarro 
e submeto o 

seu ser amado. 
faço-o voltar, 
dominado, de 

joelhos, O que eu uno, nenhum 
feiticeiro pode separar.

mEu mArIDO E Eu EstávA-
mOs muItO DIstANtEs, pelos 
maus amigos e maus tratos 
que tinha, muito agradecido às 
ervas que utilizou este  INDIO, 
pois o meu esposo, como uma 
coisa mágica, de noite para de-
manhã, deixou todas as más 
companhias que o levavam 

para esses maus vicios. hoje estamos começando 
uma nova relação. mil, repito mil agradecimentos 
ao sr. xAmAN. 
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mina vida e aos meus negocios,eu que pensava que terminaría arruínado.obrigado
pela tua grande ajuda, sr. xaman, com a qual consegui dar á minha familia as 
celebrações de verão que tanto desejavam a paz e a tranquilidade de nos vermos
com uma estabilidade que não tinhamos.tudo devo ao xaman. diego

chEIO DE DIvIDAs E cOm 
vONtADE DE mOrrEr. uma 
amiga ao ver a mina situação, 
recomendou-me ao sr. xA-
mAN, que ao conhecer a mina 
situação e o meu modo de 
vida, não me julgou, mas fez-
-me os rituais que necessitava 
para me dar a paz espiritual, 
que procurava nos excessos. 

passei um ano novo incrivel. 
Anónima
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COORDEnADO POR JOSé PEREiRA

FiGURAS DE PORTUGAL:

sacadura cabral

Sacadura Cabral é lembrado juntamente com 
Gago Coutinho devido a primeira travessia 

área do Atlântico Sul, de Lisboa ao Rio de Janei-
ro, realizada por ambos, em 1922.

o sonho foi de sacadura cabral mas para o realizar, 
o aviador contou com o rigor científico das obser-
vações e cálculos de gago coutinho. o sucesso que 
ambos obtiveram com a travessia provou que, afinal, 
era possível uma navegação aérea astronómica de ab-
soluta precisao. Mas antes de partir de Belém, nessa 
manhã de 30 de Março de 1922, no hídroavião “Lusi-
tania” e se consagrar para a fama, quem era sacadura 
cabral?
arthur de sacadura Freire cabral nasceu em 1881, 

em Celorico da Beira. Era filho de Arthur Sacadura 

cabral e de Maria augusta da silva esteves. com a 
morte do pai, o jovem arthur realizou o curso da es-
cola naval e quando o terminou tomou a seu cargo a 
mãe e os nove irmãos. Classificado como o primeiro 
entre 35 camaradas do seu curso, sacadura cabral vi-
ria a conhecer gago coutinho em África. aí, “as suas 
extraordinárias aptidões de observador, dotado de 
método, paciência e uma vista muito apurada, torna-
ram-no um elemento ideal para a missão geodésica”. 
ironicamente, foram os seus olhos que mais tarde o 
traíram. ao sofrer uma redução da sua capacidade 
visual, foi-lhe negada, pela junta de saúde naval, a 
autorizaçãao de voar. impossível para urn colibri...
em 1910 termina a missão como engenheiro geo-

gráfo completo e um ano mais tarde e nomeado rec-
tor dos serviços de agrimensura de angola. sobre 
sacadura, os amigos referem “as suas qua lidades 
pedagógicas como instrutor, a sua grande serenidade 
e sangue-frio de aviador e, sobretudo, a tenacidade 
perseverança e culto da responsabilidade como ho-
mem”. estava para casar (a sua paixão por mulheres 
foi notável, “a máscara fria e rude desprendia-se e 
caía, mal os olhos repousavam num perfil de mulher, 
quer ela fosse linda ou não”) quando morreu. já im-
pedido de voar partiu para a Holanda, em novembro 
de 1924. Ao regressar, um denso nevoeiro dificultou-
-lhe a pilotagem e, assim, “desapareceu numa ma-
nhã de bruma, sem deixar rasto de si, sob as ondas 
encapeladas do Mar do norte, que lhe serviram de 
mortalha”. O seu fim romântico impediu-o de não ver 
realizada a sua ideia de uma viagem à volta do mun-
do por falta da solicitada colaboração.

prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

sopa do mar

Portugalíssimo

produtora: 
rosa Velosa

contacto publicitário:
514.366.2888

linha aberta: 
514.483.2362

DOmINgO DAs 15h às 18h
35 YOrK, wEstmOuNt

rosavelosa1@gmail.com

CAnTinHO DA POESiA

FrasEs dE amor
Ainda sinto o calor da tua boca.

Sinto saudade dos teus lábios divinais,
E das frases de amor que me dizias

Cada vez mais sentimentais

Hoje ao ver-te passar acompanhada
Daquele que ganhou o teu amor

e das crianças que talvez sejam teus filhos,
me enchem de tristeza e dissabor

Mas vou vivendo de lembranças bem vividas
Que foram as únicas que passei junto de ti
E dos beijos que trocávamos em delírios

E das frases de amor que recebi
Vivaldo Terres

poEsia para o dia do pai
Pai, hoje é o teu dia

Alegrai-vos homens da terra
Que no Céu esta o vosso guia

Para que haja Paz e não Guerra!

É lindo o teu dia
É um cravo perfumado

No teu coração há alegria
Do teu no proclamado

Homens que me escutais,
Ouvindo a voz da razão

Aos vossos filhos não maltratais
É um pedaço no teu coração!

Pai, triste de quem o não tem,
Esse inocente anjinho

Abandonado sem ninguém,
Sem amor e sem carinho!

Amor, é um fogo que arde sem se ver
É ferida que doi e não se sente

É um contentamento descontente
É dor, que desatina sem doer!

A Todos os pais do mundo,
Peço a Deus com devoção
Dum sentimento profundo

E com muita gratidão
Aleviei o sofrimento

Com a tua Divina Graça
Santo Pai do Firmamento

Dá Paz aos homens de toda a raça
Aos aqui em Montreal

E aos do meu País, que é Portugal!

E neste dia Pai,
Quero desejar-te com todo o meu carinho

Toda a felicidade que você merece!
Muitos parabéns por ser o dia do Pai

Odete Vasconcelos

príncipE da poEsia
Ó sublime Príncipe da poesia

Que epicamente cantas a nossa história
Na epopeia que pomposamente concilia

As proezas duma raça tão notória.

Foste herói de passado turbulento
Por amor à Pátria, lá longe foste soldado

Bendito sejas tu no “etéreo assento”
Por tão digno padrão nos teres legado.

Divina e excelsa foi a tua inspiração
Perante a qual se rende um povo inteiro

E te venera com a maior gratidão.

Foste amante de mil amores, aventureiro
Mas a mais terna e íntima paixão

Foi para ti a Pátria, amor primeiro!…
Euclides Cavaco

saúdo a minha pátria
Pátria amada, Terra Mãe onde nasci

Contigo vivi amei e sofri,
Enquanto eu existir serás proclamada
A vida na minha alma esta registada
De alegrias, tristezas e novidades
Diferentes em tudo de esperanças,
Ficaram as maguas na lembrença!

Tu me fizeste Portuguesa
No coração sinto orgulho de o ser
E digo-vos com toda a franqueza,

Já mais poderei esquecer
A Terra que me viu nascer!

Eu te saúdo hó Pátria Mãe
A tua raça de Reis de Poetas vei
Dos grandes Heróis da História
Gravados na nossa memória

O Eterno Hino Nacional
Do meu lindo Portugal!

Viva o dia das Comemorações
Viva o nosso ilustre Poeta

Luiz Vaz de Camões
Odete Vasconcelos

2 colheres sopa de azeite; 1 alho frances 
em rodelas; 1 bolbo de funcho picado gros-
seiramente; 300 ml de vinho branco; 900 

ml de caldo de peixe; 125 g de massa de conchi-
nhas; 450 g de filetes de robalo sem pele cortado em 
cubos; 2 tomates picados sem pele nem sementes; 
1 colher de sopa de farinha de milho; 120 g de ca-
maroes cozidos e descascados; 2 colheres de sopa 
de natas; 2 colheres de sopa de salsa picada; sal e 
pimenta.

Aquecer o azeite num tacho de fundo es-
pesso, juntar o alho frances e saltear 5 mi-
nutos, mexendo de vez em quando. Regar 

com vinho e o caldo. Quando levantar fervura, juntar 
a massa. Deixar fervilhar 8 minutos. Adicionar cuida-
dosamente os cubos de peixe e o tomate e temperar 
com sal e pimenta a gosto.
Cozer 2 a 3 minutos em lume brando. Entretanto 

desfazer a farinha em 2 colheres de sopa de agua. 
Juntar esta pasta à sopa e deixar levantar fervura 
mexendo sempre.
Acrescentar o camarão cozido e deixar fervilhar 

mais 1 minuto. Adicionar as natas e a salsa e 
misturar, servir de imediato.
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Venham constatar em pessoa, porque é que há 42 anos este Festival é, 
sem duvidas, o padrinho das mais belas saídas nocturnas

no Velho Montreal, todas as noites.

Venham ver e apreciar 
o famoso e cantor romântico 
José João acompanhado pelo
Jo Medeiros e outras supresas 

durante este Festival
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mtl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

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, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

t.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

Centro de Ajuda à Família                      t.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      t.: 514.842.8045

centroS

FIlArmónIcAS
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1n 1X6  t.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury o, H3L 1t8  t.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

IgrejAS
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
17 DE JUnHO DE 2014

1 EURO = CAD 1.480730
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

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

servindo a comunidade
há 10 anos

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

agências
de Viagens

bancos e 
serViços 

Financeiros

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

FotograFo

contabilistas

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

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

restaurantes

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

rOYAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

traduções

transportes

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

restaurantes

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAçãO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.

renoVações

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.

vENDE-sE Ou prOcurA-sE sócIO ADmI-
NIstrADOr pArA rEstO-cAfé com terraço 
que está aberto desde 2006 no Boul. St Jean em 
DDO. Todo equipado. Num lugar estratégico e 
bastante occupado. Ideal para um restaurante 
Português (frango grelhado) e café; tem licença 
de álcool. MUITO BOA VISIBILIDADE. Perto de 
lojas bastante famosas (SAQ, ESSO, SHELL, 
MENCHIE’S, RBC, SAAQ CENTRO DE ZUM-
BA YOGA E FITNESS...). 55 a 71 lugares e 24 
lugares  na esplanada. GRANDE POTÊNCIAL. 
Ideal para uma pessoa ambiciosa e que esteja 
a iniciar-se no meio da restauração. Vendedor 
muito motivado.

prEÇO mODIfIcADO
tElEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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lINhAs DA mÃO E 
cArtAs. vIDENtE 

cOm DONs NAturAIs. 
rEsOlvE Os sEus 
prOblEmAs sEm 

vOODOO.
rOsA

514-278-3956

empregos
pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

“pavé-uni” no quebeque, 
procura pessoa com expe-
riência para a colocação de 

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
jOhANNE

450-628-5472

paisagista com 
experiência e “pavé-
uni”, etc. trabalho 
em laval. salário 

conforme experiência. 
450-963-3462

empregos

precisa-se de caixeira e 
pessoa para trabalhar na 
grelha com experiência 

para um restaurante 
português.

Deve falar francês
514-688-1015

precisa-se de um 
cozinheiro/a ou 

ajudante de cozinha 
com ou sem experiência 

para cozinha 
portuguesa.
514-830-3390

Está A gANhAr 
O quE mErEcE?
trabalha a partir 

de casa. part-
-time: 500-1500$ 
possíveis. full-

-time: 2500-
4000$ possíveis. 
compatível com 
outras atividades 

ou emprego.
514-961-0770

serViço

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado por 

médicos. 
AcOmpANhAmENtO 

grAtuItO
cArlOs pAlmA

514-961-0770

precisa-se de pessoa 
para trabalhar na limpeza 
com mínimo de 3 anos de 
experiência. sErvIcE 

ENtrEtIEN glObEl
450-638-4692

precisa-se de pessoa 
para trabalhar na limpe-
za manutenção geral a 
tempo inteiro. Deve ser 
dinâmico para uma com-
panhia de construção e 
imobiliário. bom salário. 

514-355-7171 
ou info@plexon.ca

M E M O R A n D U M
6º Ano de saudade
jOÃO frOIAs

f. 17 de junho de 2008

seis anos se passaram. foi no 
dia 17 de junho de 2008, com a 
bonita idade de 63 que deixou a 
sua esposa, seus filhos, genro, 
nora e netos/as, restantes fami-
liares e amigos que recordam 

com profunda saudade o seu ente querido.
uma missa será rezada em sua memória, domingo, 
dia 22 de junho de 2014, pelas 12h00, na igreja san-
ta cruz, situada no 60, rua rachel Oeste. 
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a este acto religioso.

Oferecemos alojamento permanente em 
quarto privado, para senhora responsável 
de confiança com experiência para cuidar 

de idosa sem mobilidade necessitando 
assistência para se deslocar dentro da casa. 
Devido à sua incontinência, precisa de ser 
mudada e limpa regularmente. Acima de to-

das as tarefas domésticas normais, para bom 
funcionamento de uma casa, preparar refei-

ções, algumas limpezas, etc. salário atrativo, 
com todas as despesas incluídas. A candi-

data ideal deve estar livre de compromissos 
familiares e poder apresentar referências.

514-573-3519

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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† mANuEl AugustO AlvEs bAtIstA
1933-2014

Faleceu em Portugal a 13 de junho 
de 2014 com 81 anos de idade, o se-
nhor Manuel Augusto Alves Batista, 
natural de Sande – Vila Verde. Viveu 
em Montreal 50 anos.
Deixa na dor, sua esposa Palmira 
Oliveira. Seus filhos, Dominic Batis-
ta (Cheryl Campbell), Johnny Batista 
(Gorete Dias), Elisabeth Batista (Ar-
mando Pinto) e Sara Batista (Carlos 
Medeiros). Seus netos, Michael, Jen-
nifer, Daniel, Kevin, Samantha, Ste-
phanie (Filipe Adão), Steven, Emily, Phenisha, Jordan, 
David. Sua bisneta Lea. Suas irmãs (ãos), cunhadas 
(os) Sobrinhas (os), restantes familiares e amigos.
O funeral será realizado hoje, 18 de Junho, em Caldelas 
– Amares, Portugal. 
Será realizada uma missa do sétimo dia, quinta-feira, 
dia 19 de Junho às 18h30, na missão Santa Cruz.
Os familiares agradecem antecipadamente, a todos os 
que de uma maneira ou outra, acarinharam esta famí-
lia e aos que assistiram a esta celebração. Bem-haja a 
todos.

M E M O R A n D U M
19º Ano de saudade

jANEtE cOutO frIAs
21/03/1980 – 21/06/1995

com profunda saudade, seus 
pais manuel frias e maria Izénia 
couto, irmãos e restante família 
desejam informar que uma missa 
será celebrada por sua alma, no 
sábado,  dia 21 de junho, pelas 
18h30, na missão santa cruz. 
Agradecendo, desde já, a quem 
deseje participar nesta celebra-
ção eucarística.

† mANuEl DIONIsIO DE ANDrADE
Faleceu em Montreal com 71 anos 
de idade, o senhor Manuel Dionisio 
de Andrade, natural da Ribeira da 
Janela, Casais da Igreja, Madeira, 
Portugal.
Empregado durante 40 anos, como 
guarda de segurança no Hospital 
Royal Victória.
Deixa na dor sua esposa senhora 
Ester da Ponte, suas filhas Marilha (Joe) e Deolinda 
e seu filho Manuel (Sylvia). Seus irmãos José e 
Agostinho Andrade, suas irmãs Arcinia e Aldora, netos/
as Jonathan, Stephanie, Julia e Adriano e seu bisneto 
Taylor, restantes familiares e amigos no Canadá, 
Portugal e Venezuela.
Os familiares agradecem antecipadamente, a todos os 
que de uma maneira ou outra, acarinharam esta família 
e aos que assistiram a esta celebração. Bem-haja a 
todos.

† mArIA AugustA ENEs tEIxEIrA
Faleceu em Montreal no dia 14 de 
junho de 2014 com 76 anos de ida-
de, a senhora Maria Augusta Enes 
Teixeira, natural de Boticas, Vila 
Real, Portugal. Esposa do senhor 
Anibal Monteiro.
Deixa na dor seu esposo, seus filhos 
Walter, seu irmão João (Barbara), 
sua irmã Lidia Enes, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços funebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins

Uma Liturgia da Palavra teve lugar ontem, terça-feira 17 
de junho de 2014 às 20h00 no Alfred Dallaire | Memoria. 
O seu corpo será transladado para Boticas, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

† jOrgE cArvAlhO bArrEtO
Faleceu em Montreal no dia 16 de ju-
nho de 2014 com 72 anos de idade, o 
senhor Jorge Carvalho Barreto, natu-
ral de Vila Fria, Viana do Castelo, Por-
tugal. Esposo da senhora Conceição 
Freitas Lima.
Deixa na dor sua esposa, sua filha 
Lina (Roberto Cammarrota), suas 
netas Marisa, Gabriela e Valentina, 
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
O seu corpo será transladado para Darques, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

família em Outremont 
está a procura de uma 
empregada em tempo in-
teiro, para ajudar com a 
limpeza, cozinhar e tomar 
conta de crianças. salário 
a ser discutido. 
por favor, envie cv para:
 m@masterdid.com
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Quinta-FEira 19 dE Junho
- mundial 2014: portugal vs alEmanha
- rEnovEi a casa à portuguEsa
- FEstival da lusoFonia Em otava

sábado 21 dE Junho
- dia dE portugal Em montrEal

bell Fibe: 880 | Videotron: 255

JOEL nETO

REGRESSO A CASA: UM DiáRiO AçORiAnO

isto hoJE Está arrEpiadinho

TERRA CHã, 22 DE MARçO DE 2014
por outro lado, há o não-dito. a preparação da 

narrativa para esse milagroso momento em que o 
silêncio não é apenas eloquência, mas revelação. 
aí se encontra, talvez, o busílis. juntá-lo-ia à plu-
ridimensionalidade, às diferentes camadas de um 
mesmo texto – à capacidade deste para adquirir 
diferentes significados em diferentes leituras, de 
diferentes leitores ou mesmo de um apenas em di-
ferentes momentos –, entre os subsídios para uma 
definição de literatura. Mas o não-dito é, para al-
guém que vem do jornalismo, o maior de todos os 
desafios.
TERRA CHã, 23 DE MARçO DE 2014
esta casa precisa de obras. precisa de repara-

ções, de pinturas, de portões novos. precisa de 
um pequeno apartamento no rés-do-chão e de um 
conservatory em zinco e vidro a estendê-la pelo 
jardim dentro. terei energia para isso tudo?
TERRA CHã, 24 DE MARçO DE 2014
e depois há a necessidade de perder tempo. a ca-

pacidade de perdê-lo e a urgência de encontrá-lo 
para o poder perder. os longos silêncios, os pe-
quenos compassos de espera, os solavancos – até 
que, enfim, desabroche o instante. os america-

nos da psicologia aplicada chamam-lhe “to get in 
the zone”. nós chamamos-lhe talvez inspiração. 
creio ser a isso que o chamamos. de qualquer 
maneira, não há maratonas nesta actividade: há 
uma sucessão de piques, como as súbitas acele-
rações dos automóveis nas voltas de aquecimen-
to – e, a dada altura, um fugaz momento a que 
chamaríamos velocidade de cruzeiro se ele não 
tivesse passado já. a quantidade de coisas que me 
vêm pedindo desde que a primavera se anunciou 
– palestras, workshops, voluntariado – preocupa-
-me um pouco. tentarei corresponder a tudo, mas 
o trabalho com os prisioneiros na nova cadeia de 
angra, sob a égide da cáritas, terá prioridade. o 
trabalho que a cáritas desenvolve nesta terra é 
extraordinário.
TERRA CHã, 25 DE MARçO DE 2014
Hoje era dia de jogar golfe, portanto está a cho-

ver. o “portanto” parece abuso, mas num clima 
destes o solipsismo é um mínimo de sanidade. a 
ler “o enredo conjugal”, de jeffrey eugenides. 
a seguir, garantidamente, “Middlesex” – e depois 
talvez “Virgens suicidas”. tornei a encontrar au-
tor para me acompanhar durante uns meses.
TERRA CHã, 26 DE MARçO DE 2014
Miguel real, um dos nossos mais generosos e 

profícuos intelectuais (romancista, crítico, en-
saísta, professor), sobre aquilo a que chama novo 
sebastianismo: “ser sebastianista hoje signifi-
ca, não a esperança no indefinido regresso de d. 
sebastião, (...) mas ter plena consciência de que 
em portugal só se atinge um patamar próspero de 
vida se algo (uma instituição) ou alguém dotado 
de elemento carismático nos prestar um auxílio 
que nos retire, por meios extraordinários, do em-
brutecimento e empobrecimento da vida quotidia-
na: a subserviência rastejante ao partido, a cunha 
do ‘senhor doutor’, a crença no resultado do 
totoloto ou do euromilhões, a promessa a nossa 
senhora de Fátima ou santo congénere...”
TERRA CHã, 27 DE MARçO DE 2014
da série Fazendo amigos.
Haverá expressão mais irritante, no mundo do 

futebol, do que “o meu Benfica”? Quer dizer: nin-
guém diz “o meu sporting” ou “o meu porto”. só 
se diz “o meu Benfica”, num esforço tribal e va-
gamente piadético para enfiar num mesmo verso, 
mesmo que a martelo, o sujeito, o complemento 
directo, o pronome possessivo e quatro estrofes 
das papoilas saltitantes. Ficamos a saber ao me-
nos uma coisa: ser-se  desprovido de sensibilida-
de poética é meio caminho andado para se des-

cambar em lampião.
TERRA CHã, 30 DE MARçO DE 2014
Vinte anos ontem sobre a morte dele. Vinte anos 

hoje sobre o funeral. presente todos os dias, ain-
da: nos gestos que repito, nos livros que escrevo, 
nos livros que leio – naquilo que dizemos uns aos 
outros, naquilo que eu conto à catarina. o ho-
mem que fazia assobios de cana e armadilhas para 
os pássaros. o dono desta casa. para sempre. josé 
guilherme. “sentar-me ali, na cozinha, no mesmo 
lugar onde josé guilherme se sentou a vida intei-
ra. abrir o jornal da terra e lê-lo de fio a pavio, 
enquanto a catarina prepara o jantar. acabar de 
comer e continuar ali sentado, a ler ainda: o resto 
dos jornais do continente, o livro em curso, con-
tos de um amigo que me pede opinião. a televisão 
desligada até não ser mais possível. esta cozinha. 
nunca tive melhor varanda sobre o mundo do que 
ela. a distância é uma sabedoria.”
TERRA CHã, 30 DE MARçO DE 2014
Março, marçaguerno/manhã de outono e tarde 

de inverno.
TERRA CHã, 1 DE ABRiL DE 2014
e, pronto, a cameleira do jardim pequeno tam-

bém já foi. o Melville tornou a destruir em dez 
minutos o que a natureza ergueu em cinco anos. 
assembleia geral do cineclube da ilha terceira 
para aprovação do relatório e contas. Lido tudo 
de uma vez, fico impressionado com o que se fez. 
Mérito, acima de tudo, do jorge Bruno, há mais 
de trinta anos a remover as montanhas de imobi-
lidade. uma aprendizagem.
TERRA CHã, 2 DE ABRiL DE 2014
sim, esse gesto diz mais sobre ele do que so-

bre ti. Mas também diz alguma coisa sobre ti, não 
diz?  um dia que os filósofos do “ama-te a ti 
mesmo” decifrem isto, o consumo de antidepres-
sivos vem por aí acima outra vez. deus queira 
que não. Más notícias para a catarina: comprei a 
integral do Brel e, agora, vou começar a fazer as 
minhas próprias playlists. calculo que em 2016 
já esteja perto de uma estrutura. será precisa pa-
ciência.
TERRA CHã, 3 DE ABRiL DE 2014
reunião na junta de Freguesia com os dirigentes 

do Matraquilhos Fc, a pedido deles. Fazem um 
trabalho excepcional, mesmo comovente, e pre-
cisam de ajuda. tentarei ajudar como puder. são 
101 atletas em actividade regular, a maior parte 
de famílias carenciadas, e para muitos o futsal é 
o que os mantém à tona. Muito respeito por uma 
coisa destas.
não há perseverança sem desamor, pois não? 

então, queixamo-nos de quê?
terra chã, 4 de abril de 2014
conta o channel Four inglês que mandou ana-

lisar o pénis de napoleão, conservado não sei 
como, e que o mesmo não chegava aos quatro 
centímetros de comprimento. não me surpreende. 
entretanto, e quando chegar o pénis do Marechal 
pétain, para medições da mesma natureza, tenho 
a certeza de que terá de vir repartido por três ca-
miões tir.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

astrÓlogo – grande mÉdium Vidente
proFessor aidara

falo português
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diFiculdadEs sobrE adão E Eva

notícias que circularam na folha “notícia Cristã” 
informaram sobre dificuldades bíblicas entre 

professores e alunos. O desafio levava à afirmação 
de que o primeiro casal da Bíblia não é bem consi-
derado acerca da sua origem. quem foram os seus 
pais? Perguntava-se…
a Bíblia tem o nome próprio de adão (adam no origi-

nal) em génesis 4:25; 5:2-5; 1cron1:1. os capítulos an-
teriores tratam da formação do “homem e da mulher”, 
mas não se descreve o seu nome. no capítulo 5 de gé-
nesis já se descreve a descendência de adão, e a sua 
longanimidade de existência: 930 anos! também que 
gerou filhos e filhas. No início não havia “Antigo Testa-
mento”, e deus tinha talvez um propósito para pastores, 
professores, ou leitores, e não há qualquer explicação. 
os dias multiplicaram-se e, é fácil de concluir pelas in-
dicações bíblicas, como o mundo se povoou. o capítu-
los 11 já trata do nascimento de abrão (mudado depois 
para abraão) que se defendia das comunicações verbais 
vindas de deus, e enoque, que “andou com  deus”, mas 
sem qualquer escritura divina. todavia sabemos que o 
canon judaico é de 22 livros, ou os 39 da nossa versão, 
que levaram tempo a aparecer, assim como  os suplen-
tes apócrifos, ou as interpretações dos mitos das na-
ções, com suas diferenças, e as religiões com a mescla 
de cristianismo, ou pessoais. a Bíblia completa, com a 
revelação divina dará  conhecimento suficiente para os 
ditos professores e alunos. está escrito: --“criou deus 
o homem à sua semelhança, à imagem de deus o criou; 
homem e mulher os criou” (gén. 1:27). também tem 
havido disparates na compreensão desta frase. o leitor 
compreenderá que “homem e mulher os criou” é igual a 
dizer “adão e eva foram criados por deus”.
os descrentes podem ter lido somente: --“Formou 

deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas 
o fôlego da vida, e o homem passou a ser “alma viven-
te” (gén. 2:7). porém houve um intervalo para deus 
pensar: --“não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei 
uma auxiliadora que seja idónea. e então fez cair o ho-
mem num pesado sono;  tomou uma das suas costelas, e 

transformou-as em uma mulher, que levou ao homem”, 
porque este não achava auxiliadora entre os animais 
(gén.2: 18,22). portanto, não se duvide que ambos têm 
sentidos e desejos iguais para um projecto que deus ti-
nha em vista. claro, eram ambos sexuados, e digamos 
já que vieram a ter filhos. Não esqueçamos que também 
está escrito: --“por isso deixará o homem pai e mãe, e 
se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só car-
ne” (gén.2: 24). o homem é realmente homem para ser 
considerado entre outros homens, mesmo que já esteja 
em relacionamento mútuo de marido e mulher, mesmo 
que ela venha de pais diferentes. deus lhes deu um jar-
dim que continha a árvores da vida, onde se achava a 
vida ininterrupta com deus. ali também estava a árvore 
do “bem e do mal”, mas deus desejou poupar-lhe esse 
conhecimento, pois se algo acontecesse deus aí estava 
para domínio do homem, e de qualquer animal. porém 
o homem não se atrevia a comer dessa árvore, mas a 
serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos 
que o senhor tinha feito, disse à mulher:  É assim que 
deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? 
respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jar-
dim podemos comer, mas da árvore que está no meio 
do jardim, disse deus: dela não comereis nem tocareis, 
para que não morrais. (…) “Vendo a mulher que a ár-
vore era boa para se comer, agradável aos olhos e de-
sejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, co-
meu, e também deu a seu marido, que comeu igualmete. 
abriram-se então os olhos de ambos; e percebendo que 
estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cin-
tas para si” (gén. 3: 1-4,6-7). Filo empregou as duas 
histórias da criação para distinguir entre o homem ce-
lestial, criado primeiro (gén.1:27), e o homem terrestre, 
criado mais tarde (gén.2:7). o primeiro é considerado o  
homem verdadeiro, espiritual; o segundo é considerado 
transiente: isto é, do ponto de vista filosófico, perma-
nente, para o primeiro, e para o segundo, pertencente ao 
mundo da aparência. todavia deus tinha o seu pro-
jecto para jesus, que era deus, e na terra viria a ser 
homem completo, para viver entre a humanidade e dar 
a sua vida para um resgate de cada homem e mulher e 
serem salvos. o conceito de Filo não se acha no antigo 
testamento, nem no novo, mas os evangelistas usaram 
escrever e falar de jesus, “pois n’ele vivemos, e nos 
movemos, e existimos”. sendo, pois geração de deus, 

J. J. MARqUES DA SiLVA

chumbos E mais chumbos

não devemos pensar que a divindade é semelhante ao 
ouro, à prata ou á pedra, trabalhando pela arte e imagi-
nação do homem” (atos 17:28-29). isto é, valor das coi-
sas terrenas.  também está escrito no novo testamento: 
--“adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada 
caiu em transgressão. todavia, será preservada através 
da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, e amor, 
e santificação, com bom senso” (1ª Timoteo 2:14-15). 
Há uma crença judaica de que eva foi enganada sexual-
mente por satanás, mas paulo não faz nada mais do que 
seguir a história de génesis. Falando de jesus como an-
titipo de adão, emprega a ideia do segundo homem” (1ª 
coríntios 15:45 e seg.)  um termo que pode ter sido de-
rivado do gnosticismo: --“o primeiro homem, adão, foi 
feito alma vivente, o segundo adão, porém, é espírito 
vivificante. (…) O primeiro não é espiritual, o tomado 
da terra, o segundo homem, é do céu” (1ª cor.15:46). 
“receio que, assim como a serpente enganou a eva, 
com a sua astúcia, assim seja corrompida a vossa mente 
e se aparte da simplicidade e pureza devida a cristo” (2ª 
Cor.11:3). Adão e Eva tiveram 3 filhos:  Caim, e Abel, 
em primeiro tempo. caim foi lavrador, e abel pastor de 
ovelhas. caim trouxe para ofertar ao senhor o fruto da 
terra, e abel trouxe das primícias  a gordura do seu re-
banho, e agradou-se o senhor dessa oferta, mais do que 
a de caim, a quem lhe descaiu o semblante…  “então 
lhe disse o senhor: por que andas irado? se procederes 
bem, não é certo de que serás aceito? se todavia proce-
deres mal, eis que o pecado jaz à porta; o teu desejo será 
contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo” (génesis 4:6-7).
sabemos que caim prosseguiu raivoso contra o irmão. 

e estando ambos no campo se levantou caim contra 
abel, e o matou. uma desgraça que levou caim a retirar-
-se da presença do senhor, para habitar na terra de nod 
ao oriente de eden, onde coabitou com sua esposa que 
deu à luz enoque, e que serviu para o mesmo nome que 
caim deu à cidade que construiu. claro que não deve-
mos esquecer que a oferta de abel leva a irmanar je-
sus “o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo”. 
É certo de que muitos homens não distinguem o valor 
íntimo da oferta de cada um destes irmãos, e curtem di-
ficuldades para compreenderem. O interessante é ainda 
verificar que o Senhor estabeleceu a lei de que “qualquer 
que matasse caim, seria vingado sete vezes” (gén.4:15). 
Jesus é a oferta de Deus, o Pai, para os homens que 

trataram da morte de Jesus, e este foi o Libertador, 
sempre pronto para salvar os pecadores, mesmo de-
pois da sua ressurreição e subir ao Céu.

Retomo um tema já com alguns dias, mas que 
julgo de suma importância para aqueles que 

se interessam por uma participação cívica e política 
mais ou menos intensa: novo chumbo do Tribunal 
Constitucional sobre medidas que o atual governo 
pretende implementar no âmbito do Orçamento do 
Estado de 2014, nomeadamente os cortes salariais 
acima dos 675 Eur, a alteração ao cálculo das pen-
sões de sobrevivência e a aplicação de taxas sobre 
os subsídios de doença e de desemprego.
para que entendamos o que se passa é preciso saber 

que portugal adoptou um regime que assenta, entre ou-
tros aspetos, sobre uma constituição que é a base nor-
mativa sobre a qual todas as outras Leis e normas na-
cionais devem assentar. o tribunal constitucional (tc) 
tem como missão julgar todas as outras Leis e normas 
com base na constituição, por forma a que toda a pirâ-
mide legislativa seja coerente com os princípios e re-
gras estabelecidas pela constituição. o próprio tc está 
previsto na Constituição, definido como um órgão de 
soberania e independente de qualquer outro órgão ou 
instituição pública ou privada, estando definidas as suas 
competências, composição, modo de funcionamento, 
independência, etc.. a constituição, pela importância e 
impacto profundo no funcionamento do estado não é de 
fácil alteração, exigindo maioria de 2/3 na assembleia 
da república (outro órgão previsto na constituição) por 

forma a ser representativa da vontade popular através 
dos representantes eleitos pelo povo. a última consti-
tuição data de 1976, após a revolução de abril, tendo 
sofrido diversas revisões ao longo dos anos, última das 
quais foi em 2005. não pretendo aqui entrar em porme-
nores sobre a constituição, por ser um assunto moroso 
e inadequado a expor neste artigo, contudo convidaria 
o leitor interessado a passar os olhos pela mesma (pode 
aceder em www.parlamento.pt ou procurar constitui-
ção da república portuguesa num motor de pesquisa). 
À minha semelhança, e independentemente da cor po-
lítica pela qual sente simpatia, constatará a incoerência 
da mesma, onde artigos profundamente esquerdistas no 
seu teor derivados do ambiente político revolucionário 
de abril contrastam com alterações das revisões, muitas 
delas para acomodar tratados europeus aos quais portu-
gal se comprometeu. assim existe uma mescla de prin-
cípios onde se defende quase abertamente um regime 
Marxista com outros artigos que permitem a existência 
de ações e instituições liberais. Mas o que mais choca 
é que esta mesma constituição prevê determinados ser-
viços e condições estaduais sem se comprometer com 
os meios, ou pelo menos, salvaguardar o povo dos pe-
rigos e consequências na obtenção dos meios para res-
ponder aos serviços e condições estaduais que enuncia. 
nalguns casos é ambígua, pelo que pode estar aberta 
a várias interpretações consoante a tendência do leitor. 
assim, quando falamos por exemplo do tão aclamado 
artigo sobre “o acesso à saúde ser tendencionalmente 
gratuito para todos”, nada está previsto sobre o peso 
económico limite que tais meios devem exigir nem o 

que significa exatamente o “tendencionalmente”! É im-
portante estabelecer metas mesmo que estas sejam di-
fíceis, no entanto não podemos nos reger sobre bases 
utópicas ou ambíguas para chegar lá. É com base nes-
te tipo de documento que o tc pesa todas as matérias 
que lhe são propostas para avaliação. por exemplo, os 
portugueses têm que decidir se pretendem ter serviços 
e apoio social mas com limites práticos e sustentáveis 
dentro das possibilidades do país, ou se pretendem um 
regime liberal em que cada qual é responsável por si 
mas com liberdade de fazer seja o que quiser. não se 
poder ter sol na eira e chuva no nabal. isto é uma ques-
tão de compromisso, pois não se pode prometer apoio 
ilimitado se os recursos do país são bem limitados para 
que não se caia novamente numa situação idêntica a que 
portugal tem vindo a atravessar, em particular nos últi-
mos anos com a assistência financeira externa. Quando 
determinadas forças políticas e figuras públicas dizem 
que o estado de direito está ameaçado, o que eles pre-
tendem dizer exatamente é que os princípios sobre os 
quais se têm baseado se revelaram insustentáveis, e por 
uma questão de orgulho e ignorância partem para uma 
posição de vitimização. o chumbo destas medidas é 
apenas a face mais visível de algo mais profundo que 
deve mudar, que foi cultivado nas últimas décadas e que 
agora desembocou num beco sem saída com sofrimen-
to para muitos. seria honesto todas as forças políticas 
ponderarem sobre isto, pois os chumbos do TC refle-
tem algo mais do que o simples chumbo a uma medida 
proposta pelo governo, refletem a insustentabilidade de 
alguns aspetos do regime atual que devem ser pondera-
dos de uma forma honesta, eficaz e eficiente a bem de 
todos os portugueses.

JORGE CORREiA



A Voz de PortugAl  |  18 de junho de 2014  |  P. 20

golEada acabou Em FilmE dE tError
Entre a esperança inicial e a desi-

lusão final passaram 90 minutos 
e quatro golos da Alemanha, mas os 
adeptos portugueses, que viram o 
jogo em Campinas, acreditam ainda 
no apuramento para os “oitavos” do 
Mundial2014 de futebol.

na casa de portugal da cidade que a 
seleção portuguesa escolheu como quar-
tel-general no Brasil, cerca de meia cen-
tena de portugueses, acompanhados por 
vários brasileiros, sofreram com a pesa-
da derrota na estreia no Mundial2014.
ainda antes da emoção de ouvir o hino 

a mais 5.000 quilómetros de distância, 
a fé num bom resultado era palavra de 
ordem entre os adeptos lusos, como 
emanuel Varandas, que está há cerca de 
três meses no Brasil, que “preferia estar 
no estádio” em salvador, mas não con-
seguiu bilhete. “espero que ganhemos, 
a esperança é a última a morrer”, dis-
se, esperando num grande jogo e num 
grande Mundial de cristiano ronaldo, 
“porque se fizer uma boa campanha 
na copa tem tudo para ser de novo o 
melhor do Mundo”, e acreditando que 
“a seleção está altamente motivada” e 
“a jogar muito bem”. Há meio ano no 
Brasil, cátia gonçalves diz que é difícil 
assistir ao Mundial no Brasil, “porque 
traz muitas saudades”, por estar “muito 
longe de casa”, apostando no “2-1 para 
portugal”, com golos de “cr7, claro!”.
“Até à final, sempre confiante, a espe-

rança é a última a morrer”, acrescentou.
contudo, o penalti aos 12 minutos a 

favor da alemanha, o segundo golo aos 
32, a expulsão de pepe aos 37 e mais 
um golo até ao final da primeira parte 
tiraram os sorrisos das caras dos portu-
gueses, que iam atirando algumas cul-
pas para o árbitro. “está a faltar um juiz 
honesto, porque portugal está a jogar 
de forma espetacular, mas com a arbi-
tragem contra fica difícil. Dois lances 
decisivos, a expulsão e a grande pena-
lidade que não existiu”, disse alexan-
dre cunha, um brasileiro que cresceu 
em portugal, que ainda acreditava que 
“cristiano ronaldo, com o talento que 
tem, pode, em duas jogadas, mudar o 
rumo do jogo”. Há 53 anos emigrado, 
Mário pereira, que tinha pedido um em-
pate para esta partida, disse que a sele-
ção portuguesa “estava jogando bem 
melhor antes do penalti”, lance que lhe 
deixou dúvidas.

“agora, com a expulsão do pepe, as 
coisas estão mais difíceis. como temos 
duas seleções, a portuguesa e a brasi-
leira, temos muito por onde torcer, mas 
estou com medo do segundo tempo”, 
admitia. as unhas iam sendo roídas num 
segundo tempo sofrido e apenas um ou 
outro corte em lances perigosos, os li-
vres de ronaldo ou uma grande pena-
lidade que terá ficado por marcar sobre 
Éder animaram um pouco a casa de 
portugal em campinas.
No final, a desilusão era grande, mas a 

fé no apuramento para os oitavos de fi-
nal mantinha-se, apesar de alguma falta 
de maturidade da equipa das “quinas”.
“podemos dizer que quase tudo. Faltou 

entrosamento para o cristiano ronaldo, 
falhou principalmente a maturidade da 
equipa. o primeiro penalti, a expulsão 

do pepe, que pôs em causa tudo o que 
poderíamos ter feito. depois do interva-
lo, saímos bem, mas o entrosamento não 
foi o que conhecemos na equipa portu-
guesa. esperemos que seja como no 
euro2004, em que perdemos o primeiro 
jogo, mas chegámos à final, desde que 
a alemanha não chegue”, admitiu rui 
outeiro. para o publicitário, que está há 
três anos no Brasil, “os próximos jogos 
são mais fáceis”, embora tenha alerta-
do para a capacidade física do gana, 
lamentando as lesões de coentrão e de 
Hugo almeida e dizendo que não está a 
ver a equipa muito forte para os próxi-
mos jogos. “o cristiano não está a 100 
por cento. É um grande jogador, faz a 
diferença, mas a equipa não tem de jo-

gar para ele. o coentrão tem uma opor-
tunidade de golo clara e passou para o 
cristiano. temos de ser mais objetivos, 
temos de tentar marcar primeiro”, disse 
rui outeiro, que mantém a fé, apesar 
de “esta diferença de golos ser difícil 
de contrariar”. “eu vou continuar aqui, 
com a bandeira, com a camisola e com 
fervor”, garantiu. também jorge Ferrei-
ra considera que “faltou um pouco de 
maturidade” à seleção portuguesa, espe-
rando trazer de Brasília, onde vai assis-

tir ao encontro entre o gana e portugal, 
a qualificação para os oitavos de final.
“não viram o jogo da espanha, deviam 

ter visto o jogo da espanha. a espanha 
perdeu pelos erros que cometeu e por-
tugal fez igual. infelizmente, assim não 
vai a lado nenhum”, lamentou.
para jorge Ferreira, “cristiano, quando 

começou a jogar, Portugal ficou com 10 
e com 10 é complicado” e lembrou que 
o capitão “sozinho não consegue fazer 
nada”, admitindo que “a alemanha é 
uma equipa mais equilibrada”.
“portugal tem de melhorar, se não é 

pouca festa para pouca produtividade. 
não produziu muito, produziu pouco”, 
disse.

pedro pinto peixoto, diretor de rela-
ções públicas da casa de portugal, la-
mentou a grande penalidade que iniciou 
a goleada alemã, considerando que terá 
ficado uma por marcar a favor de Portu-
gal. “depois houve a besteira do pepe. 
acho que os jogadores se descontrola-
ram, perderam a cabeça e não consegui-
ram mais jogar. Foi uma pena termos 
perdido por tanto, mas temos dois jogos 
pela frente e acredito que chegamos lá”, 
afirmou.

Portugal volta a jogar a 22 de junho, 
frente aos Estados Unidos, em Ma-
naus, fechando a fase de grupos qua-
tro dias depois em Brasília, frente ao 
Gana.
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O “capitão” Cristiano Ronaldo e Ricardo Cos-
ta tornaram-se hoje os primeiros jogadores 

portugueses a jogar em três diferentes fases finais 
de Mundiais, ao participarem na goleada sofrida 
face à Alemanha (0-4), na estreia no Mundial2014.
o avançado do real Madrid, melhor jogador do 

mundial em título, e o defesa central do Valência já 
tinham jogado nos Mundiais de 2006, na alemanha, 
e 2010, na África do sul.
No que respeita ao número de jogos em fases finais, 

cristiano ronaldo igualou os 11 de simão (sete em 
2006 e quatro em 2010), pelo que ascenderá domingo 
ao comando isolado da tabela, se for utilizado frente 
aos estados unidos, em Manaus.
por seu lado, ricardo costa, que entrou ao intervalo 

para o lugar de Miguel Veloso, passou a contar quatro 
jogos, depois de ter disputado um em 2006 e dois em 

cristiano ronaldo E ricardo
costa FizEram história

2010.
cristiano ronaldo participou em seis dos sete jogos 

lusos na prova disputada em solo germânico, falhan-
do apenas o terceiro embate da fase de grupos, com 
o México, uma vez que portugal já havia assegurado 
um lugar nos oitavos de final.
Quatro anos depois, na África do sul, o jogador do 

real Madrid participou nos quatro encontros da sele-
ção lusa, sendo um dos totalistas, com 360 minutos.
em matéria de jogos, cumpriram o quinto os defesas 

Bruno alves e Fábio coentrão e o médio raul Mei-
reles, que disputaram todos quatro jogos na África 
do sul.
por seu lado, pepe, Miguel Veloso e Hugo almeida 

somaram o terceiro, enquanto rui patrício, joão pe-
reira, joão Moutinho, nani, Éder e andré almeida 
estrearam-se.

portugal “dobrou” a mais pEsada
dErrota dE sEmprE Em FasEs Finais
A seleção portuguesa de futebol sofreu hoje a 

maior derrota da sua história em fases finais 
de grandes competições, ao ser goleada pela Ale-
manha por 4-0, na estreia no Mundial2014, em 
Salvador, no Brasil.
em 51 encontros, entre Mundiais (23) e europeus 

(28), portugal nunca tinha perdido por mais do que 
dois golos de diferença, sendo que isso só aconte-
cera três vezes e duas delas em jogos para “cumprir 
calendário”.

o único “verdadeiro” desaire por dois golos aconte-
cera no terceiro encontro da fase de grupos do Mun-
dial de 1986, frente a Marrocos, que venceu por 3-1 e 
esteve a vencer por 3-0, afastando portugal da com-

petição.
os outros dois desaires, ambos frente a seleções an-

fitriãs, aconteceram no jogo de atribuição do terceiro 
posto do Mundial de 2006, também com a alemanha 
(1-3), e no embate da terceira jornada da fase de gru-
pos do euro2008, com a equipa lusa já apurada, face 
à suíça (0-2).
Portugal sofreu, assim, ao 52.º embate em fases fi-

nais, aquela que é, por grande margem, a sua mais 
pesada derrota de sempre, num embate que já estava 
perdido ao intervalo, com os alemães a vencer por 
3-0 e a jogar com mais uma unidade.
thomas Müller, o melhor marcador do último Mun-

dial, com cinco golos – em igualdade com o espanhol 
david Villa, o holandês Wesley sneijder e o uruguaio 
diego Forlan -, foi o “carrasco” da equipa lusa, ao 
apontar três tentos.
o germânico “selou” o primeiro “hat-trick” do 

Mundial2014 com tentos aos 12 minutos, de penálti, 
aos 45+1 e aos 78, passando a somar oito em Mun-
diais. o seu compatriota Miroslav Klose, que conta 
14, a um do líder ronaldo, não saiu do banco.
o central Mats Hummels apontou, aos 32 minutos, 

o outro golo da “Mannschaft”, que, assim, festejou 
com estilo o seu 100.º jogo em fases finais. Os tri-
campeões mundiais (1954, 1974 e 1990) foram a pri-
meira seleção a atingir esta marca.

as dErrotas portuguEsas
Em FasEs Finais:

 MUnDiAiS
 1966 1-2 inglaterra (MF)
 1986 0-1 Polónia (FG)
          1-3 Marrocos (FG)
 2002 2-3 Estados Unidos (FG)
          0-1 Coreia do Sul (FG)
 2006 0-1 França (MF)
          1-3 Alemanha (3/4)
 2010 0-1 Espanha (OF)
 2014 0-4 Alemanha (FG)

EUROPEUS
 1984 2-3 França (MF)
 1996 0-1 República Checa (qF)
 2000 1-2ap França (MF)
 2004 1-2 Grécia (FG)
          0-1 Grécia (F)
 2008 0-2 Suíça (FG)
          2-3 Alemanha (qF)
 2012 0-1 Alemanha (FG)

Fábio coEntrão E hugo 
almEida dE Fora “dE 10 
dias a três sEmanas” - 
médico
O médico da seleção portuguesa de futebol 

Henrique Jones revelou hoje que as lesões de 
Fábio Coentrão e Hugo Almeida só deverão ser 
recuperadas “entre 10 dias a três semanas”.
“sobretudo, é preciso conjugar a parte clinica com 

os exames que vamos fazer. e, mesmo numa lesão de 
grau menor, de grau um, o tempo nunca é inferior a 
10 dias. provavelmente, estarão sem competir num 
tempo superior a 10 dias. entre 10 dias a três sema-
nas”, disse.
desta forma, os dois jogadores estão fora do embate 

com os estados unidos, no domingo, e em dúvida 
para o embate com o gana, a 26 de junho.
no desaire por 4-0 com a alemanha, Fábio coen-

trão e Hugo almeida foram ambos substituídos, o 
lateral esquerdo aos 65 minutos e o ponta de lança 
ainda na primeira parte, aos 28.
o clínico garantiu ainda que cristiano ronaldo 

“está muito bem”: “Fez tudo bem na recuperação 
connosco. É um atleta de exceção e eleição”.
Henrique jones revelou também que não há nada 

em termos clínicos com rui patrício.
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12 junho 2014 - 16h00
brasil 3-1 croácia
13 junho 2014 - 12h00
méxico 1-0 camarões
17 junho 2014 - 15h00
brasil 0-0 méxico
18 junho 2014 - 18h00
Camarões-Croácia 
23 junho 2014 - 16h00
Camarões-Brasil 
23 junho 2014 - 16h00
Croácia-México

13 junho 2014 15h:00 
Espanha 1-5 holanda 
13 junho 2014 - 18h00
chile 3-1 Austrália
18 junho 2014 - 12h00
Austrália-Holanda 
18 junho 2014 - 15h00
Espanha-Chile
23 junho 2014 - 12h00
Holanda-Chile
23 junho 2014 - 12h00
Austrália-Espanha

14 junho 2014 - 12h00
colômbia 3-0 grécia 
14 junho 2014 - 21h00
Costa do Marfim 2-1 Japão
19 junho 2014 - 12h00
Colômbia-Costa do Marfim 
19 junho 2014 - 18h00 
Japão-Grécia
24 junho 2014 - 16h00 
Japão-Colômbia 
24 junho 2014 - 16h00
Grécia-Costa do Marfim

14 junho 2014 - 15h00
uruguai 1-3 costa rica 
14 junho 2014 - 18h00
Inglaterra 1-2 Itália
19 junho 2014 - 15h00
Uruguai-Inglaterra
20 junho 2014 - 12h00
Itália-Costa Rica
24 junho 2014 - 12h00
Itália-Uruguai 
24 junho 2014 - 12h00 
Costa Rica-Inglaterra

15 junho 2014 - 12h00
suíça 2-1 Equador
15 junho 2014 - 15h00
frança 3-0 honduras
20 junho 2014 - 15h00
 Suíça-França 
20 junho 2014 - 18h00 
Honduras-Equador
25 junho 2014 - 16h00  
Honduras-Suíça 
25 junho 2014 - 16h00
Equador-França

15 junho 2014 - 18h00
Argentina 2-1 b. e herzegovina
16 junho 2014 - 15h00
Irã - Nigéria
21 junho 2014 - 12h00 
Argentina-Irã 
21 junho 2014 - 18h00 
Nigéria-Bósnia e Herzegovina
25 junho 2014 - 12h00 
Nigéria-Argentina 
25 junho 2014 - 12h00
Bósnia e Herzegovina-Irã

16 junho 2014 - 12h00
Alemanha 4-0 Portugal 
16 junho 2014 - 18h00
gana 1-2 EuA
21 junho 2014 - 15h00 
Alemanha-Gana
22 junho 2014 - 18h00 
EUA - Portugal
26 junho 2014 - 12h00 
Portugal-Gana 
26 junho 2014 - 12h00 
EUA - Alemanha

17 junho 2014 - 12h00
bélgica 2-1 Argélia
17 junho 2014 - 18h00
rússia 1-1 coreia do sul
22 junho 2014 - 12h00 
Bélgica-Rússia
22 junho 2014 - 15h00 
Coreia do Sul-Argélia
26 junho 2014 - 16h00
Coreia do Sul - Bélgica
26 junho 2014 - 16h00
Argélia-Rússia
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major league soccer (usa)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-DC United 15 7 4 4 22 16 25
2-NE Revolution 14 7 2 5 21 18 23
3-Sporting KC 15 6 4 5 21 14 22
4-Toronto FC 11 6 1 4 15 13 19
5-NY Red Bulls 15 4 6 5 22 22 18
6-Columbus Crew 15 4 6 5 18 18 18
7-Houston Dynamo 16 5 2 9 16 29 17
8-Philadelphia U. 16 3 6 7 22 27 15
9-Chicago Fire 14 2 8 4 22 25 14
10-Impact Montréal  13 2 4 7 13 26 10

grupo este

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 15 10 2 3 32 23 32
2-Real Salt Lake 15 6 7 2 25 21 25
3-Colorado Rapids 15 6 4 5 21 18 22
4-FC Dallas 17 6 4 7 28 28 22
5-Vancouver W. 13 5 6 2 25 20 21
6-Portland Timbers 16 4 8 4 28 27 20
7-LA Galaxy 12 4 5 3 16 11 17
8-SJ Earthquakes 13 4 4 5 15 14 16
9-Chivas USA 14 2 5 7 14 26 11

grupo oeste

bEnFica dEFronta
barcElona na pré-época
Benfica e Barcelona vão defrontar-se, segundo 

o As, a 6 de agosto, num jogo particular de 
preparação para a próxima época desportiva. 
O Benfica vai defrontar o Barcelona num embate 

particular de preparação da pré-época. a notícia foi 

ontem avançada pelo jornal desportivo espanhol as, 
que refere, ainda, que o encontro irá disputar-se no 

dia 6 de agosto, em genebra, suíça. a notícia não foi 
ainda confirmada por nenhum dos clubes, mas a ser 
verdade o embate com a equipa portuguesa fará parte 
de uma série de jogos que os ‘blaugranas’ levarão a 
cabo para preparar a época 2014/2015 e que inclui, 

também, jogos como o niza (França), e o HjK Hel-
sínquia (Finlândia).

andré gomEs agradado com
transFErência para o valência
Médio português aguarda confirmação do ne-

gócio por parte do proprietário do seu pas-
se, Peter Lim, mas não esconde a satisfação pela 
mudança para o país vizinho. André Gomes está 
confiante que a mudança para o Valência está 
prestes a ocorrer e diz mesmo que a ideia de ali-

nhar pelo emblema che o agrada bastante. 
“espero uma comunicação do proprietário que 

comprou uma parte dos meus direitos, mas jogar no 
Valência, um clube que está a preparar um projeto 
ambicioso e ganhador, é uma ideia que me agrada”, 

afirmou o médio, formado no FC Porto, que esta épo-
ca ganhou a Liga, a taça de portugal e a taça da 
Liga ao serviço do Benfica, em entrevista ao jornal 
espanhol super deporte. recorde-se que os direitos 
económicos de andré gomes foram adquiridos pelo 
fundo Meriton Holdings Limited, criado por peter 

Lim, milionário de singapura, e que o presidente das 
águias, Luís Filipe Vieira, já adiantara que o atleta 
não deverá integrar o plantel ao serviço de jorge je-
sus na próxima temporada.

Fc porto dE lopEtEgui
EnFrEnta gEnk na
pré-época
Começa já a ganhar forma a pré-época dos por-

tistas, depois de um terceiro lugar esta época, 
que levou mesmo ao afastamento de paulo Fonse-
ca, entretanto regressado ao paços de Ferreira. Fc 
porto e genk defrontam-se a 19 de julho, refere a 

Bola. o genk será adversário do Fc porto a 19 de 
julho, em jogo de preparação para a nova temporada, 
confirma A Bola. A equipa portuguesa irá defrontar 
o sexto classificado do campeonato belga no Cristal 
Arena, casa do Genk. Este é o segundo jogo confir-
mado do Fc porto, depois do já agendado confronto 
com os holandeses do Venlo. o espanhol Lopetegui, 
novo treinador do Fc porto, começa assim a traba-
lhar numa época em que os ‘azuis e brancos’ querem 
voltar a lutar pelo título de campeão nacional, depois 
de terem terminado em terceiro lugar. entretanto, é 
certo que o Fc porto deverá enfrentar o seu antigo 
treinador, já que paulo Fonseca foi apresentado como 
treinador do paços de Ferreira. recorde-se que paulo 
Fonseca chegou ao comando dos ‘azuis e brancos’ 
depois de ter alcançado o melhor resultado da his-
tória da equipa da ‘capital do móvel’: um terceiro 
lugar que assegurou o acesso à pré-eliminatória da 
champions (em que o paços de Ferreira acabou por 
ser eliminado pelos russos do Zenit, onde atua Hulk).

michEl platini”novo mandato dE
blattEr sErá mau para o FutEbol”
Presidente da ueFa revelou que não vai apoiar o 

homólogo da FiFa na recandidatura a mais um 
mandato. Joseph Blatter já confirmou a intenção de 
se recandidatar a um novo mandato na presidência 
da FiFa, mas também já sabe que não terá o apoio de 
platini, que fez questão de lho dizer.   Michel platini 
afirmou que concorda com as federações vinculadas 
à ueFa de que é hora de Blatter, de 78 anos, aban-
donar a FiFa, que dirige desde 1998. “partilho da 
posição europeia. um novo mandato [de Blatter] não 
seria bom para o futebol. Mas ele é uma pessoa que 
temos de respeitar e eu tenho muito respeito por ele”, 
disse platini.

schumachEr sai dos
cuidados intEnsivos
Michael schumacher já não está nos cuidados 

intensivos. o ex-piloto de Fórmula 1 foi trans-
ferido para a ala de recuperação do Hospital de gre-
noble, em França, noticia a imprensa internacional.
o acidente que Michael schumacher sofreu em de-

zembro do ano passado levou a que ficasse internado 
vários meses nos cuidados intensivos do Hospital de 
grenoble, em França. Mas a imprensa internacional 
dá conta de uma melhoria do estado de saúde do an-
tigo piloto de Fórmula 1, que saiu dos cuidados in-
tensivos e foi transferido para a ala de recuperação da 
instituição.A informação foi confirmada pela assessora 
de schumacher, em declarações à revista alemã Bunte. 
ainda assim, o ex-piloto não está livre de perigo e tem 
pela frente um longo caminho de recuperação, que não 
será total, acreditam os médicos.



A Voz de PortugAl  |  18 de junho de 2014  |  P. 24


