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Feliz Ano novo
é hora de receber o Ano Novo com alegria e esperança no coração. De deixar o ruim

no passado e abraçar o futuro com otimismo. vamos fazer desta virada de ano 
um recomeço de tudo que é bom. Um renovar de sentimentos positivos, 
e um renascer de velhos sonhos. Desejo muita felicidade para este ano. 

Que sejam 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade. Feliz Ano Novo!
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Um Novo ANo e o SeU CAmiNho

todos os anos, neste dia 
trinta e um de Dezem-

bro, fixamo-nos no futuro. 
e parece-nos que desse “lugar/tempo” (dia 1 
do ano seguinte) poderão vir maravilhas que 
nunca conseguimos obter até aí (presente).
Mas... esses desejos só poderão ser realidades 

se a cada passo, a cada dia, formos pessoas que 
se levantam e andam. E o “andar” a que faço re-
ferência é o movimento indispensável à concre-
tização daquilo que são os nossos sonhos mais 
íntimos e, quem sabe, os mais antigos.
O escritor Paulo Coelho escreveu num dos 

seus livros o seguinte: “Algures, entre a adoles-
cência e a juventude, sabemos exactamente o 
que queremos ser.” Sendo assim, e acreditando 
nesta frase/pensamento como eu creio por ex-
periência pessoal, raramente chegamos à ida-
de adulta, ou mesmo a um tempo de vida mais 
avançado, a viver e/ou trabalhar no “pedaço de 
terra” que estava ali adiante para o cultivarmos.
Então, podemos não ser pessoas realizadas, 

tranquilas, de bem com o que conseguimos e 
temos. A frustração invade-nos como ervas da-
ninhas em terrenos desleixados. Não somo nós. 
A sombra que projetamos é frágil e desmorona-
-se a cada dia que passa.
Ao chegar ao fim de cada ano e vislumbrando 

o ano seguinte a alma quer, então, “vestir-se” 
de festa e esperança. Seria o tempo ideal para o 
homem se sentar em silêncio, fazer uma refle-
xão sincera e rigorosa do seu passado e, mesmo 
ali, iniciar o processo de “cura” do seu coração 
cansado.
Mas o mundo desorganizado em que nos pro-

curam fazer viver/morrer indica-nos, com enor-

mes e urgentes setas vermelhas, as festas de rua, 
o álcool atirado como um dever a cumprir, os 
gastos que nos farão parecer os maiores, mais 
ricos e melhores. 
E os homens, as mulheres e os jovens seguem 

alegremente essas setas mortíferas para eles e 
tranquilizantes para quem detém o poder.
Os lares esvaziam-se do calor humano tão ne-

cessário à sua permanência. Transformam-se, 
então, em casas onde ninguém mora naquela 
noite e madrugada. Os anjos choram lágrimas 
brilhantes embora tristes porque a incompreen-
são dos tempos de paz ainda não chegou aos 
seres que na Terra habitam.
As crianças, que antes brincavam calmamente 

com os brinquedos que o Menino Jesus ou o 
São Nicolau lhes haviam trazido no Natal, cho-
ram em protesto porque o sono e o ruído da mú-
sica dos loucos os invade fazendo doer as suas 
almas meigas e simples.
O caos instala-se nas cidades modernas, gran-

des ou pequenas. O solo enche-se de garrafas 
e papéis, restos de comida sebosa e pegajenta. 
E as mãos no ar dos bêbados e traidores de um 
tempo que merecia ser de paz acompanham 
músicas de instrumentos modernos comprados 
com dinheiros sabe-se lá vindos de onde e à 
custa do quê e que soam em altos berros pelas 
ruas onde velhinhos dormem sonos alarmantes 
e medonhos.
No momento em que descrevo factos, emo-

ções e pensamentos, o último dia do ano já pas-
sou e o primeiro de 2019 está no novo tempo 
que vamos percorrer. Afinal, continuamos num 
caminho que nos foi oferecido para o percor-
rermos com a liberdade que o homem trouxe 
no dia em que os seus olhos, ainda sombreados 
pelo aconchego do útero materno, viram brilhar 
o seu mundo novo no rosto terno da sua mãe.
Sejamos, mais uma vez, homens e mulheres 

que não se coíbem de lutar por essa independên-
cia pessoal e coletiva. Trabalhemos, oremos, 
façamos o bem. Desviemo-nos da corrupção e 
dos ideais que não nos pertencem. Sejamos nós, 
como antes e como agora. Recusemos amarras 
e flores oferecidas a troco de desmandos e men-
tiras.
Seremos, então, homens de paz e de verdade.

Prof.ª maria 
da conceição Brasil

LiNhA AbertA:
514 790.0251

pUbLiCidAde:
514 366.2888

domiNgo dAS 16h àS 18h
5877 pApiNeAU, moNtreAL, QC

prodUtorA
roSA veLoSA
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jorge correIA

2019, o QUe eSperAr?

No que toca internamen-
te a Portugal, o país vi-

verá sem sombra de dúvida 
um ano de contínuo período 

eleitoral, com eleições para o parlamento eu-
ropeu, para a assembleia da república e para 
a assembleia legislativa da madeira. 
Depois dos últimos anos terem beneficiado de 

uma séria de condições que apaziguaram a pres-
são sobre Portugal, eis que a conjetura internacio-
nal volta a deteriorar-se, desde o Brexit, a política 
internacional de vários países e fins de mandato 
de alguns chefes de estado que foram figuras de 
primeira linha, para o bem e para o mal, nestes 
últimos anos, verificando-se um incremento na 
desconfiança até entre aliados. Infelizmente Por-
tugal perdeu uma oportunidade única para se re-
novar, para preparar-se para o futuro, fortalecen-
do-se economicamente, financeiramente e até 
socialmente. Em vez disso optou-se pela ilusão, 
pela habilidade, que geram resultados interes-
santes no imediato mas que nada constroem para 
o futuro. Com uma frente de esquerda nas rédeas 
do governo, não se tinha assistido a tal desbara-
tar no investimento público, com as consequên-
cias mais graves a caberem à Saúde, sempre tão 
aclamada mas continuamente sacrificada. A edu-
cação não ficou muito atrás, em que mais uma 
vez se beneficia resultados atraentes ainda que a 
qualidade de ensino seja cada vez mais posta de 
parte: o importante é passar de ano; saber, isso 
fica para outro! Beneficiar os jeitosos e não os 
competentes estendeu-se também à justiça, onde 
talvez a melhor procuradora geral da república, 
que inspirava confiança e competência, foi pos-
ta de lado com base numa desculpa técnica que 
nada convenceu, pelo menos àqueles que ambi-
cionam algo de melhor para a nação lusa. Ambi-

ção é o que tem faltado, e Portugal, fomentado 
por todas as forças políticas em jogo, quer as que 
participam da governação, quer as que estão na 
oposição, pecam pela falta de visão e ambição, 
mas excedem-se em satisfazer as clientelas bem 
instaladas. Assim se vê o retrato cor de rosa do 
primeiro ministro António Costa confrontado 
pelas greves de clientelas que exigem agora o 
seu quinhão do fim da austeridade, que entretan-
to, mudou de nome para cativações. Na oposição 
o deserto de ideias também reina, e à falta de 
alternativas cada vez mais se fica rendido a este 
jogo de clientelismo, daqueles que vivem à custa 
do estado, ou por salário, ou por pensões, ou por 
contratos ou outras quaisquer benesses cuja lis-
ta não teríamos espaço para expor. Infelizmente 
adia-se o futuro, adiamento este que normalmen-
te não traz mais facilidades.
No campo internacional, a perturbação, belico-

sidade, egoísmo, desconsideração, mentira, in-
sensatez e diria mesmo desumanidade com que 
líderes de países se revestem nas suas atitudes 
e ações não auguram nada de fácil. Ambas as 
guerras mundiais nasceram do expansionismo 
ilegítimo causado pelo orgulho e egoísmo nacio-
nalistas exacerbados. A maior parte dos países 
fez escolhas, democráticas, convém assinalar, de 
acordo com aqueles adjetivos, sem perceberem 
que a globalização é um processo em marcha que 
não voltará atrás exceto se houver alguma catás-
trofe que nos atire para uma Idade Média. As 
tecnologias hoje ao dispor associadas à implícita 
necessidade do ser humano em expandir no con-
tacto com o seu semelhante e com o meio onde 
se insere, meio este cujos limites cada vez mais 
se expandem devido à tecnologia disponível, são 
um motor inexorável que atirará as pessoas para 

o contacto mútuo. No mundo terá que se aceitar 
que não mais podemos fazer algo sem estarmos 
cientes das consequências que causaremos a nós 
próprios e ao nosso semelhante, onde quer que 
ele esteja no globo. As alterações climáticas são 
um exemplo disso. Nisto admiro a política ca-
nadiana, ainda que não seja perfeita, mantendo 
a sua atenção às questões internas, não perde de 
vista o seu posicionamento no mundo e as diver-
sas variáveis em jogo. Portugal neste setor perde 
recursos valiosos, nomeadamente a sua extensa 
diáspora e estrutura diplomática que considero 
ser umas das mais capazes, que poderiam sem 
dúvida ser mais bem aproveitadas a benefício de 
Portugal. 
Esperemos acima de tudo que as consciências 

dos eleitores, do cidadão comum, se abram a esta 
nova realidade, que a compreendam, promoven-
do o surgimento de uma nova maneira de pensar 
e agir, assim como de pessoas que encarnem es-
tes princípios, para que se reoriente este planeta, 
e cada uma das suas nações, numa direção mais 
justa e equilibrada. Que 2019 seja o ano do rea-
firmar desse ideal.
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carnEirO: Carta Dominante: o Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste 
mais atenção ao que o seu coração lhe tem transmitido, 
não fique indiferente. Saúde: O seu descontentamento 

com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: 
É importante que faça uma análise onde destaque os seus 
últimos investimentos, de modo a determinar que rumo dar à 
sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria. Números 
da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

tOurO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa 
Força, Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas 
do passado. Alimentar paixões antigas só vai fazer com 
que se sinta nostálgico e deprimido. Saúde: Cuidado 

com o stress. Dinheiro: Tenha atenção ao seu trabalho, pois é 
possível que alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto 
tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

gÉMEOs: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em 
causa o seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma 
e não permita que comentários de pessoas maldosas 

e invejosas prejudiquem a sua relação. Saúde: é possível que 
tenha alguns problemas circulatórios. Dinheiro: esteja consciente 
das suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus 
objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

caranguEjO: Carta Dominante: Valete de 
Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Um 
acontecimento inesperado fará com que se sinta 
muito querido e desejado pelos seus amigos. Saúde: 

Seja mais consciencioso e não coma em demasia pois, para 
além de engordar, pode correr o risco de sofrer de colesterol 
e problemas cardiovasculares. Dinheiro: Durante este período 
poderá andar mais nervoso do que o habitual, pois terá uma 
certa dificuldade em cumprir os seus compromissos. 
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

lEãO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda/ Falha. Amor: Não se iniba de demonstrar o 
tamanho do seu amor, contudo evite ser demasiado 
exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre a sua 

atenção e energia na cura de um problema de saúde. Dinheiro: 
O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com 
que tenha de fazer uma escolha difícil. 
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

virgEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: Passará momentos muito felizes 
junto da sua família. Aproveite para passear e fazer 
programas diferentes e divertidos. Saúde: É possível 

que uma corrente de ar lhe provoque uma constipação. 
Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba 
aproveitá-las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

balanÇa: Carta Dominante: 5 de espadas, que 
significa Avareza. Amor: Andará um pouco frio e 
distante. Saúde: Sentirá muita vitalidade. Aproveite para 
se inscrever numa modalidade desportiva. Dinheiro: 

o seu poder de iniciativa vai ser notado pelo seu superior 
hierárquico que o saberá recompensar da melhor forma.
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que 
significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá 
voltar a sentir-se apaixonado. Saúde: A sua família 
poderá requisitar tanto a sua presença que irá sentir-

se esgotado e sem energia. Apoie os seus entes queridos mas 
pense também um pouco mais no seu bem-estar. Dinheiro: 
Período muito favorecido, contudo não coloque em risco a sua 
estabilidade financeira. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

sagitáriO: Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho. Amor: Não crie barreiras entre si e um 
amigo muito querido. um pequeno desentendimento 
poderá fazer com que ponha em risco uma amizade 

de longa data. Saúde: Deve consultar o seu médico de modo 
a aconselhá-lo sobre as melhores formas de prevenir uma 
alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a 
vida ao falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma 
tarefa que lhe tinha sido atribuída a si. 
Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

caPricórniO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: 
Procure entender os atos da sua cara-metade. Lembre-
se que nem todas as pessoas são iguais e que deve 

aceitar a pessoa amada tal como ela é. Saúde: evite comer 
alimentos demasiado pesados pois a tendência é para 
digestões difíceis. Dinheiro: Período favorável a iniciar um 
curso de formação profissional. Vá em frente, aposte em si 
mesmo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

aquáriO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não 
magoar o seu par numa discussão insignificante e 
sem fundamento. Saúde: Tendência para a depressão, 

combata-a tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: 
Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa importante 
reunião de negócios. Não desista perante as dificuldades.
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

PEixEs: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa 
Perda de oportunidades. Amor: um amigo muito 
querido pode precisar da sua ajuda. esteja disponível 
e seja um bom ouvinte. Saúde: Poderá notar algum 

cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período muito favorável no 
setor financeiro. Invista nesta área.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

joSé De SoUSA

o UNiverSo É iLimitAdo
joSé DA coNceIÇÃo

Apesar de incompreensí-
vel como é, sabemos que 

a eternidade não teve princi-
pio, nem terá fim! Porque o 
tempo, como o espaço, é ili-

mitado, no glorioso Universo de Deus.
Hoje, olhamos para as estrelas, através de po-

tentes telescópios, e sabemos que há milhões de 
outros sóis e mundos, e sistemas cósmicos.
Chegamos à conclusão de que o grande pro-

pósito, no início da Sua criação, é prover lindas 
residências para uma infinita multidão de seres 
inteligentes.
Ficamos estupefactos, não só com o seu núme-

ro, ou o propósito da sua existência, mas, espe-
cialmente, pela sua idade.
Hoje, à noite, em Monte Palomar, os astróno-

mos estarão captando e registando, no negativo 
da câmara, estrelas que estão a um bilião de anos-
-luz de distância! E ficamos atordoados, quando 
nos demoramos no pensamento de que a de que a 
luz emitidas por elas, e fotografada, partira deles 
há bilião de anos, antes que o nosso mundo fosse 
formado!
Mas, ao lembrarmo-nos de que Deus sempre 

existiu, torna-se mais plausível acreditar que Ele 

deve ter exercido o Seu poder criador, não ape-
nas há milhões de anos atrás, mas, sem duvida, 
há milhões de séculos! Não podemos admitir que 
Deus despendesse a incompreensível eternidade 
passada, sem ter uma ocupação, limitando-Se  a 
contemplar o espaço vazio!
As palavras do escritor do hino “Apressa-se ao 

seu término o insignificante período da vida”, to-
dos tomam nova expressão, quando contempla-
das à luz da eternidade.
Com a absoluta certeza de que Deus sempre 

existiu, é facílimo compreender que o mais ve-
lho dentre os homens — não passa de um bebé!
Consideremos, por um momento, a imensidade 

do espaço — que, como a eternidade, não tem co-
meço, nem fim! Poderíamos enviar dois mensa-
geiros em direções opostas, atravessando o espa-
ço, com a rapidez da luz, conquistando 22 000 000 
de milhas cada minuto, em que se distanciassem; 
eles continuariam, por toda a eternidade, sem 
parar, pois não lhes faltaria espaço a percorrer! 
Se bem que crêssemos em espaço limitado, e 
em eternidade sem fim, ninguém se atreveria a 
afirmar que pode compreender essa indefinível 
eternidade! Mesmo assim, podemos crer no Om-
nipotente e Omnisciente, reconhecendo que não 
podemos esperar assenhorar-nos, completamente, 
dos incompreensíveis atributos divinos.

Bom, queria entrar neste 
ano com umas boas no-

tícias, mas há pessoas que lá 
porque lhes acontece algo de 
grave os outros têm que pa-

decer. estou a falar deste tipo que decidiu no 
último dia de férias no sul fazer um passeio de 
barco.
Tudo bem, depois de uns vinte minutos em que 

ele aprendeu a pilotar uma embarcação lá foi ele 
se pôr ao mar. No entanto as coisas viraram ao 
avesso e o piloto de meia tigela foi matar uma 
mãe de duas crianças que não tinha nada a ver 
com o dito cujo de barco. Claro que estás no es-
trangeiro e as coisas são feias, ou melhor, não tem 
nada que se pareça com o Canadá.
Agora ele ficou em terra e a família segue via-

gem p’ra casa. Ele passou no tribunal e foi conde-
nado a alguns anos de cadeia, normal se fosse aqui 
com certeza que iria passar um mau bocado por 

CoiSAS do CoriSCo
ter pilotado um barco sem as respetivas licenças, 
pior, com vinte minutos de teoria. Eu já fiz três 
viagens a Cuba e vou lá p’ra fugir ao frio do Que-
bec. Como muitos sabem eles têm motorizadas de 
aluguer, por muito que eu gosto de andar de mota 
não me atrevo a andar com mota nestes países que 
se corre bem, maravilha, mas se a coisa vai para o 
torto, aguenta-te porque vai sacudir. Na Europa é 
o contrário, já fui de Marselha a Mónaco passan-
do por Nice e Canes, ja conduzi de Roma a Vene-
za, passando por Milão, Pisa, Florence, Portugal 
de norte a sul e Espanha de Málaga a Sevilha a 
caminho de Faro, no Algarve. As estradas são ca-
ras mas são limpas e seguras. De Lyon na França  
à fronteira da Suiça paguei 22 euros de direitos de 
auto-estrada. A senhora deste infeliz foi dizer para 
os canadianos não viajarem para Cuba, desculpe 
lá minha senhora, mas em pior situação estão as 
crianças da senhora que morreu, ficaram órfãs de 
mãe e isto é bem pior que três ou quatro anos de 
cadeia que vai apanhar o seu marido. São milhões 
de canadianos que vão a Cuba todos os anos. Lá 
por você ter tido azar... nós não temos nada a ver 
com isso. Já que estou numa de criticar vou vos 
falar que gostei imenso de ir ver o virtuoso da 
guitarra portuguesa num concerto numa “assea-
díssma” sala na Universidade de Concordia, em 
Montreal. Estou falando do Custódio Castelo com 
quem a Marta Raposo cantou divinamente.
Mas também vi a nossa bandeira, a bandeira de 

Portugal, país membro da Europa Unida sem a 
respetiva bandeira das estrelas amarelas num fun-
do azul da lagoa das Sete Cidades, em São Mi-
guel Açores; será que Portugal vai acompanhar a 
Inglaterra ou foi esquecimento dos simpaticíssi-
mos funcionários do Consulado de Portugal em 
Montreal. Por aqui me fico, bom ano novo a todos 
e todas, incluindo os empregados do Consulado.
“Quem trabalha e mata a fome, não come o pão 

de ninguém, quem não ganha o pão que come, 
come sempre o pão de alguém” António Aleixo, 
grande poeta do povo 1899-1949).
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Noite memoráveL Com CUStódio CASteLo
SylvIo mArtINS

o mês de dezembro foi 
um mês ocupadíssimo 

no jornal A voz de Portu-
gal em todas as partes, o 40º 
aniversário do clube orien-

tal Português de montreal, a procupação do 
jornal de Natal e através de tudo isso tive a 

oportunidade de ir 
ver um dos melho-
res guitarristas de 
Portugal que veio 
fazer uma digres-
são aqui em mon-
treal na terça-feira 
11 de dezembro 
de 2018 às 20h na 
sala oscar Peter-
son concert Hall 

da universidade concórdia situada no 7141, 
Sherbrooke oeste em montreal.
Algumas pessoas devem compreender, não há 

muitos artistas de renome internacional que vêm 
a Montreal, e que o preço de entrada é fantástico. 
Entrada livre. E a sala não estava esgotada.
Acho que é tempo de abrir o cofre de Portugal 

e tentar dar uma prenda à cidade Montreal e não 

é só para a comunidade portuguesa mas a popu-
lação que adora o fado e a arte musical. A publi-
cidade não é gratuita mas pode ajudar a encher 
uma sala em dois segundos. 5000$ para pôr uma 
publicidade no jornal de Montreal enriquece a 
presença portuguesa nesta grande cidade e pode 
enriquecer a experiênca do artista que vem nos 

visitar com uma sala cheíssima de fãs.
A noite iniciou-se com a Sra. Inês Faro, de se-

guida um video sobre Portugal foi apresentado e 
depois o Cônsul-Geral de Portugal António Bar-
roso discursou muito bem em português e em 
francês.

O espetáculo iniciou-se com Custódio Caste-
lo que veio de cima da sala e passou dando um 
toque familiar, agradecendo o público que veio. 
Durante o seu espetáculo tivemos uma linda sur-
presa. Marta Raposo, uma das mais lindas vozes 
na comunidade como fadista, que tem um enor-
me talento e que eu admiro muito veio nos cantar 
alguns Fados e nos encantou completamente.
Adorei esta noite, é pena que não houvesse tanta 

gente mas fiquei admirado como é que a guitarra 

portuguesa pode nos encantar durante 2 horas.
Foi realmente uma noite memorável com Cus-

tódio Castelo e Carlos Menezes na viola baixo.

Sempre disse que a guitarra bem tocada canta 
para nós e nesta noite foi tão bem cantada. 
Obrigado.
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decidi festejar no restaurante Estrela do Oceano. 
Pela primeira vez fui festejar num restaurante, 
onde estive com dois amigos mas no final da noi-
te a comida foi de 6 estrelas porque 5 estrelas 
não é suficiente para o serviço e a comida foi 
sensacional. E, para divertimento, tivemos DJ 

Luso Style, e um grande cantor bastante conhe-
cido António Sousa, do antigo conjunto Spark-
les. Também foi uma mistura musical bastante 
interessante de duas gerações que agradou aos 
jovens e menos jovens ao mesmo tempo.

UmA Noite mágiCA No eStreLA do oCeANo
SylvIe mAcHADo
e FotoS De SylvIo mArtINS

A passagem de ano é um 
momento muito impor-

tante para cada um de nós. 
Podemos comemorar o fim 
de ano positivo ou negativo 
mas todos devem esquecer os 

seus problemas para trás e festejar em grande 
a passagem do novo ano. 
Com amigos ou familiares é sempre bom fes-

tejar a passagem de ano fora de casa. Este ano 

pASSAgem de ANo No CLUbe portUgAL
mANUel NeveS

terminámos juntos mais 
um ano, foi um ano de 

muitas realizações, alegrias 
e tristezas, mas se chegámos 
até aqui é porque mesmo com 

todas as dificuldades que a vida nos apresen-
tou fomos capazes de tudo superar e com elas 
aprendemos muito e principalmente cresce-
mos interiormente.

No Clube Portugal foi uma linda noite com uma 
sala cheia de amigos e familiares com boa comi-
da e boa pinga para festejar a passagem de ano 
de uma linda maneira. 
Feliz Ano Novo a todos.
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pASSAgem de ANo NA ASSoCiAção hoCheLAgA
joÃo ArrUDA

HUmBerto cABrAl

pASSAgem de ANo No CeNtro ANjoU



Meu pai era membro da gran-
de câmara. seu irmão, por inve-
ja, pagou a alguém em Marrocos 
para destruí-lo. Ele foi despedido 
do seu trabalho e adoeceu grave-
mente. seus amigos viraram-lhe 
as costas. Ele encontrava-se em 
ruína física e financeira até José 
ter estendido uma mão amiga e 
ter quebrado o feitiço. Obrigado 
josé por nos ter mostrado a face 
do inimigo e ter recuperado a vida 
do meu pai. antónio

vim de cabo verde para trabalhar. 
também de cabo verde veio a 
doença devido a um feitiço. tinha 
bolhas em todo meu corpo cheias 
de pus que cheiravam mesmo mal. 
O dermatologista e outros médicos 
não sabiam o que fazer. com ape-
nas uma visita a josé ele descobriu 
que foi magia negra. Ele curou-me 
em três visitas e foi capaz de des-
cobrir quem foi. Eu recomendo 
josé. nicolas



Eu acredito no josé e em todos os seus tra-
balhos sobre amor. acredito porque vi resulta-
dos em tudo o que me prometeu. recuperei o 
meu amor, recuperei a minha vida, recuperei a 
minha felicidade. 

leo e Ângela

a melhor prenda 
neste natal foi a aju-
da de josé. Meus 
vícios, minhas per-
das de dinheiro ter-
minaram após ape-
nas 3 visitas a josé. 

devido à rapidez de 
José, sua eficácia e 
benefícios recebi-
dos, recomendo-o. 

damian

Meu pai era membro da gran-
de câmara. seu irmão, por inve-
ja, pagou a alguém em Marrocos 
para destruí-lo. Ele foi despedido 
do seu trabalho e adoeceu grave-
mente. seus amigos viraram-lhe 
as costas. Ele encontrava-se em 
ruína física e financeira até José 
ter estendido uma mão amiga e 
ter quebrado o feitiço. Obrigado 
josé por nos ter mostrado a face 
do inimigo e ter recuperado a vida 
do meu pai. antónio

Orámos à Virgem pela fertilidade da minha mulher. 
Orei à virgem para que assim como ela teve um filho 
ilustre, eu pudesse ter um filho com a minha exce-
lente mulher. graças à virgem, o escolhido para me 
ajudar neste milagre foi o José. A minha mulher está 
agora grávida de 6 meses e eu recomendo o José. 

Miguel
festas felizes a todos como nós que recebemos 
a ajuda de josé e que podem dar testemunho 
dos seus resultados positivos. recomendamos 
a todos quantos ainda não o consultaram, para 
o fazerem. Ele é a forma mais rápida para a fe-
licidade. 

sebastian

Este é um testemunho de amor. não sobre trazer trazer um 
homem de regresso à minha vida. Este testemunho é para 
agradecer a josé estas últimas férias que foram muto feli-
zes porque ele foi capaz de afastar o homem mau que é o 
pai da minha criança. José foi capaz de domar as suas más 
inclinações em relação a mim e proporcionou-nos uma vida 
segura. Ângela
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o eSCrivão
rUBem
rIBeIro
jUNIor

cróNIcA Do NoSSo eStágIArIo

caros leitores, 
inicia hoje 

nesta edição do 
jornal A voz de 

Portugal uma secção de notícias 
internacionais do universo da 
língua portuguesa que está cari-
nhosamente sendo preparada por 
este «escrivão». trata-se de um 
“projeto jornalístico” que con-
templa uma coluna de notícias 
internacionais e uma emissão de 
rádio, ambas semanais.
Este projeto foi apresentado à 

Université do Québec à Montréal 
(UQàM), no quadro de um curso de 
Bacharelato em Comunicação Polí-
tica e Social. Ao longo dos próxi-
mos quatro meses essa coluna deve 
lançar um olhar sobre o universo 
da língua portuguesa ao redor do 
mundo. Pretendemos observar sob 
o prisma da geopolítica e dos ne-
gócios internacionais os países cujo 
português é a língua materna.
Em África, a língua portuguesa é 

falada em pelo menos seis países. 
Angola, Moçambique, Guiné-Bis-
sau, Cabo-Verde, São Tomé e Prín-
cipe e Guiné Equatorial são países 
inteiramente lusófonos e que estão 
situados no continente Africano. A 
língua portuguesa é também ensina-
da e parcialmente falada em certos 
países como a Namíbia, a África do 
Sul e o Zâmbia. Na Ásia e Oceania, 
três países são tidos como lusofa-
lantes: Timor Leste, Macau e Goa. 
Em Malaca, na Malásia e outras re-
giões também se fala uma forma de 
crioulo português. O Galego, fala-
do na região da Galiza ou Galícia, 
também deve ser apreciado como 
um dialeto Português, apesar de ser 
falado no território de uma comu-
nidade autónoma espanhola. Este 
mesmo Galego-Português, falado 
na região da Galiza deu origem à 
língua portuguesa tal qual a conhe-
cemos hoje em dia.
A pauta deste projeto está maio-

ritariamente concentrada nas no-
tícias provenientes dos países que 
compunham as antigas colónias 
portuguesas tais como: Moçambi-
que, Angola, Guiné-Bissau, Timor-
-Leste, Guiné Equatorial, Macau, 
Cabo-Verde e São Tomé e Príncipe. 
O objetivo é entregar ao leitor uma 
espécie de “paper” da geo-política, 
permitindo a esse jornal servir de 
fonte de informações consisten-
tes do universo lusófono. Estas in-
formações serão constantemente 
atualizadas no âmbito internacio-
nal. Desta forma, 75% do conteúdo 
desta coluna deve estar concentrado 
exclusivamente nos países lusófo-

nos dos continentes Asiático e Afri-
cano, mas nós reservámos 25% da 
pauta deste projeto para  assuntos 
de Portugal, Brasil e Canadá, sem-
pre ligado à língua portuguesa.

o PrImeIro ImPérIo
Portugal foi o primeiro império 

global do mundo. Uma aventura 
imperial que começou com a con-
quista de Ceuta em 1415. Modesto, 
o país jamais se auto determinou 
«um império». O domínio portu-
guês chegou a expandir-se de ma-

neira tão larga que este território 
hoje abrangeria o número de 53 di-
ferentes países. 
O fato é que se lê muito pouco 

sobre as antigas colónias portugue-
sas, com exceção do Brasil. Estes 
países juntos ocupam uma expres-
siva extensão territorial. Ela supera 
em muito os limites territoriais das 
fronteiras portuguesas. Juntos, su-
peram Portugal também em núme-
ros populacionais. Nós voltaremos 
a conversar sobre esses dados mais 
à frente do projeto, em momento 
oportuno. 

oS rUmoS Do “coNtINeNte”
Focando em evoluções e oportu-

nidades de negócios que permitam 
explorar as semelhanças culturais 
para desenvolver sólidas e consis-
tentes relações de “affaires”, este 

projeto busca cumprir o papel de 
uma pequena agência de notícias 
internacionais, observando as dife-
renças e as semelhanças culturais 
existentes entre o “Continente” e as 
antigas colónias, pretendemos en-
tender como (e o quanto) evoluíram 
cada um dos países envolvidos no 
processo imperial e de descoloniza-
ção Português. Pretendemos lançar 
um olhar sobre o estado em que se 
encontram as relações entre os paí-
ses, destacando, sempre que possí-
vel, suas semelhanças e diferenças 

culturais. 
Ao longo do projeto queremos 

analisar como Portugal recebeu mi-
lhares de expatriados portugueses 
de retorno durante o processo de 
descolonização. Queremos enten-

der o que ocorreu nas zonas que fi-
caram desguarnecidas durante esse 
processo – dando espaço às guerras 
civis e conflitos armados, como nos 
casos de Timor-Leste, de Moçambi-
que e de Angola.
Após aquele fatídico abril de 1974, 

com a Revolução dos Cravos, uma 
verdadeira revolução social foi ex-
perimentada pela sociedade por-
tuguesa. O país derrotou o regime 
militar, mas não sem arruinar o seu 
sistema colonial. Apenas doze anos 
passados da Revolução dos Cravos, 
em 1986, Portugal entrava para a 
União Europeia. Outros padrões de 
gestão do Estado entram em vigor, 
visando atender às exigências ins-
titucionais em matéria de políticas 
públicas e sociais do Bloco.
Enfim, tudo isso, prezados lei-

tores, são histórias que precisam 
ser contadas ao longo desse pro-
jeto através de uma série de ma-
térias que pretendem observar os 
rumos que Portugal e o univer-
so colonial da língua portugue-
sa tomaram após o processo de 
descolonização. Para realizá-lo, 
eu vos peço lincença e agradeço 
muito francamente a vossa aten-
ção. Agradeço também o apoio 
do Sr. Sylvio martins e da Sra. 
clementina Santos, que se dispo-
nibilizaram a supervisionar este 
projeto, tal como explicámos no 
início deste artigo, em convenção 
com a Universidade do Québec 
em montreal (UQàm). 
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Triplex bastante acolhedora 
numa parte da cidade muita 
procurada. com todos os ser-
viços pertos de si e o parque 
jarry. boa oportunidade.

villeray - 7840 st-dominique                     

Vendido

Grande duplex 2X51/2 com ga-
ragem e subsolo, perto da rua 
sherbrooke e todos os servi-
ços. Possibilidade de fazer um 
bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

Luxuoso condo com 3 quar-
tos e 3 casas de banho. com 
acabamentos sensacionais e 
condo de alta qualidade. tem 
terraço to topo da casa.

Esta linda casa situada em val 
des Brises oferece uma luxuo-
sa casa aberta. Podem vir visi-
tar esta casa, é um verdadeiro 
sonho.

Lindo 4plex localizado numa 
área muito procurada, casa em 
bom estado, ideal perto de ser-
viços e transportes, inquilinos 
de confiança!

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

novo projeto localizado perto 
do metro iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

Triplex num canto na rua Clark 
muito prestigiosa com 3 quar-
tos e 2 no subsolo. Esta casa 
está à sua espera...

Vendido

rosemont - 6974, 30e avenue                                                       novo no mercado
st-hubert - 1761 rua charles

villeray - 8605 rua clark

duvernay (laval)
2965 av. des aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

20 anos de experiência para melhor Vos serVir

Includes $526 fare + $133 taxes + $35 fee

Sales until February 20, 2019;
Travel from January 14 to February 27, 2019;
Limited number of seats;
Value based on Toronto/P. Delgada/Toronto route;
Value subject to change without notice.

Contact us at (+1) 416 515 7188 or your Travel Agent

Campaign conditions:

Azores Airlines Vacations Canada Inc.
1274 Dundas St. West | M6J1X7 Toronto - Ontario
Telephone: (+1) 416 515 7188 | 9:00 am - 5:00 pm Mon-Fri
9:00 am - 1:00 pm Sat (Canada) | reservations.canada@sata.pt
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

aGências de ViaGens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

Tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

conTabilisTa

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

denTisTa

eleTricidade

aGências
funerárias

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

monumenTos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renoVações

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

iGreja

Horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

noTários

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

imporTadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

Me. Malissa furtado
Notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

serViços
financeiros

jes renoVaTions
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDUArDo DIAS

resTauranTes

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

mercearias

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

anedoTas da maria rosa

renoVações

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIFereNÇAS

sUDoKU: níVEl méDIo
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A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA
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grandE OPOrtunidadE dE nEgóciO
Helena e Gilda, duas solteironas, são donas de uma far-
mácia!… entra um homem e pede uma camisinha.
Helena atende e traz a camisinha:
– É pequena! Reclama o freguês. 
e Helena traz uma maior: – Ainda é pequena…
e Helena pega a maior que tem para venda.
– Desculpe, mas tem de ser maior!…
Helena grita prá Gilda que está no armazém da farmácia:
– ó Giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilda !… Tem um homem aqui que preci-
sa de uma camisinha maior que a xxL!!!… o que é que 
nós temos para oferecer???
– Casa, comida, roupa lavada e sociedade na farmácia!

jOãOzinhO nãO Estava atEntO na aula
A professora percebe que o Joãozinho não está atento na 
aula, então pergunta-lhe:
– Joãozinho, diga-me uma palavra que comece com a 
letra D.
Joãozinho: ontem!
Professora: mas ontem não começa com a letra D.
Joãozinho: ai começa sim senhora professora! Então on-
tem foi Domingo!

58 anos 
ao 

serviço
dos 

nossos 
leitores

e clientes

m e m o r A N D U m

aguEda Puga
3º anivErsáriO dE  falEciMEntO

Mãe Rainha já são três anos de saudade imensa…
o tempo passou e esta saudade é cada vez mais pro-
funda…
Não há tempos nem momentos nesta vida que nos ali-
viem a dor, quando se perde a nossa mãe. Todas as 
mães são inolvidáveis e nada nem ninguém as conse-
gue substituir.
eu agradeço a Deus por me ter dado uma mãe maravi-
lhosa e bondoso ! Sei que fisicamente não está comigo, 
mas lá do Céu é meu anjo protetor. Jamais esquecerei o 
amor e o carinho que recebi Mãe Rainha. e são muitas 
as recordações que guardo preciosamente no coração. 

Partiste no dia 8 de janeiro de 2016
Que Deus te tenha em Seu lugar.

Teu filho, Joe Puga



A Voz DE PoRTUgAl, lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl | mERcREDI, lE 9 jAnVIER 2019  |  P. 13

PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar no Betão e finalização de piscina. 

Nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons naturais. 

resolve os seus problemas sem voodoo.
rOsa: 514-918-3956

empreGos

Classificados e pequenos anúncios

uma escolha cerTa... Telefone 514-284-1813 Necrologia

serViços

vEstshEll inc situado em montreal norte está 
à procura de operadores de produção. empregos 
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

Concierge (s) recherché pour un immeuble au centre 
ville proche de Atwater. Proches de toutes les com-
modités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins 
d’autres. La personne recherchée devrait parler fran-
çais, être responsable, très fiable et accepter d’habiter 
sur les lieux. Les responsabilités du profile recher-
ché sont les suivantes : Maintenir les lieux en bon-
nes conditions; Collecter les loyers; Faire visiter les 
appartements aux éventuels locataires; Distribuer des 
avis dans l’immeuble; Assurer la médiation et commu-
nication entre l’administration et locataires; intervenir 
en cas d’urgences : D’autres tâches connexes seront 
requises. Avoir de l’expérience est considérée comme 
atout. Le logement du concierge est gratuit. La rému-
nération sera discutée en fonction de l’expérience. 
Veuillez S.V.P nous faire parvenir votre Curriculum Vi-
tae via emails. Seules les personnes retenues seront 
contactées. Merci. repairs@cifproperties

Precisa-se de padeiro com experiência 
para a Padaria lajeunesse. Muito bom 

salário. Patricia: 514-814-0362

jOsÉ franciscO 
da cOsta sOusa

Faleceu em Montreal, no dia 
25 de dezembro de 2018, com 
81 anos de idade, senhor José 
Francisco Da Costa Sousa, es-
poso da já falecida senhora Ma-
ria Luísa Da Silva Couto, natural 
de Rabo de Peixe, Açores, Por-
tugal. Deixa na dor seus filhos/
as Joe, Teresa e Luísa, familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
centre funéraire
côtes-des-neiges
4525 chemin de la côte-des-neiges
Tél. Bur: 514-342-8000 ext: 2259
O funeral teve lugar quarta-feira 2 de janeiro de 2019 às 
10h na igreja Santa Cruz em Montreal e foi sepultado 
no cemitério Notre Dame-des-Neiges. A família vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

†

ManuEl OlivEira
†

silvina bOtElhO
Faleceu em Montreal, no dia 22 
de dezembro de 2018, com 98 
anos de idade, senhora Silvina 
Botelho esposa do já falecido 
senhor José Medeiros, natural 
de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, Portugal. Deixa na dor 
seus filhos Margarida (António 
Medeiros), Leonardo (Filome-
na Correia), António (Fátima 
Dias) e Maria de Jesus (David 
Pereira), netos/as, bisnetos, so-
brinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar quinta-feira 3 de janeiro de 2019 às 
13h na igreja Santa Cruz em Montreal e foi sepultado 
em cripta no Repos St-François D’Asisse.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

†

† Maria sOfia cabral PrEnda
1936-2018

† MáriO quitÉriO lEnha
Faleceu em Montreal, no dia 22 de 
dezembro de 2018, com 62 anos de 
idade, senhor Mário Quitério Lenha 
esposo da senhora Manuela Laran-
jeiro, natural de Serra de Santo An-
tónio, Alcanena, Portugal. Deixa na 
dor sua esposa, seus filhos Bruno 
Lenha e Tania (Rui Tavares), netos 
Nathan e Liam, sogros Virgolino 
Laranjeiro e Maria Laranjeiro, ir-
mãos/ãs, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar quinta-feira 27 de dezembro de 
2018 às 13h na igreja Santa Cruz em Montreal e foi a 
sepultar em cripta no Repos St-François D’Asisse.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

Faleceu em Montreal, no dia 31 de dezembro de 2018, 
com 82 anos de idade, senhora Maria Sofia Cabral 
Prenda esposa do senhor eduardo Prenda, natural 
de água de Pau, São Miguel, Açores, Portugal. Deixa 
na dor seu esposo, filho/a George (Sandra) e Debora 
(Jack). Netos Alexander, Ashley e Laura, familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres:
Urgel Bourgie funeral complex
6700 beaubien E., Montreal, 
qc h1M 3E3 (tel: 514-735-2025). 
o velório tem lugar a 6 de janeiro de 2019 das 14h às 
17h e das 19h às 21h. O funeral tem lugar quinta-feira 8 
de janeiro de 2019 às 10h na igreja Santa Cruz (60 Rue 
Rachel ouest, Montréal, QC, H2W 1V5), a sepultar em 
cripta no Repos St-François D’Asisse. Renovam com 
profunda saudade a missa do sétimo dia a 6 de janeiro 
de 2019 às 11h30 na igreja Santa Cruz. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
narem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

Faleceu em Montreal, no dia 27 de dezembro de 2018, 
com 75 anos de idade, senhor Manuel oliveira esposo 
da senhora Maria Manuela Lopes, natural de Fátima, 
Portugal. Deixa na dor a sua esposa, filhos René e 
Danny e respetivos cônjuges, netas Myla, elisa e Leila, 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
4231 boul. st-laurent, Mtl
memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar quinta-feira 3 de janeiro de 2019 às 
13h na igreja Santa Cruz em Montreal e foi sepultado 
em cripta no Repos St-François D’Asisse. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

rEsultadO dO sOrtEiO da aPc 01-01-2019
1-Viagem Toronto-Ponta Delgada - Sata: josé fernandes
2-estadia no Hotel Days inn Blanville
Eugénio azevedo
3-Certificado Restaurante Ferreira Cafe: victor rodrigues
4-Dois Bilhetes de Hockey oferta Artur Sousa
celeste ferreira
5-Certificado Taverne F: victor laranjeiro
6-Certificado Taverne F: f dinis

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza 
de uma casa com experiência, 2 vezes por 
semana e deve falar inglês. 514-770-9027
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PerSoNAlIDADe Do ANo

FÉLix rodrigUeS mANtÉm rÉdeA CUrtA NA poLUição
“Ao décimo ano de trabalho 

árduo a favor da descontamina-
ção da terceira, Félix rodrigues 
merece ser considerado a nossa 
personalidade do ano. Sem o seu 
trabalho, a contaminação nem 
existiria...
Em 2008 - há dez anos, portanto 

- Félix Rodrigues (cientista, inves-
tigador, especialista em poluição 
e professor na Universidade dos 
Açores) abria na sua secretária 
um relatório sobre a contaminação 
da ilha Terceira a partir da Base 
das Lajes. Horas depois desse ato 
inicial considera-se estupefacto 
e pronto para decifrar relatórios 
atrás de relatórios, transformando 
fórmulas, quadros e gráficos em 
informação percetível para o gran-
de público. Os primeiros relatórios 
eram norte-americanos, sendo os 
mais compreensíveis; depois vie-
ram os portugueses, esses mais dis-
simulados, uma vez que, no geral, 
as conclusões dificilmente se re-
lacionam com os dados detetados 
no terreno. Com todos eles Félix 
Rodrigues fez, muitas vezes a pe-
dido do DI, divulgação científica 
traduzindo para o grande público 
um mundo que muitos gostariam 
que permanecesse mais obscuro do 
que a noite escura.

Da negação oficial ao reconheci-
mento da existência de um proble-
ma; da tentativa de circunscrever o 
fenómeno a uma pequena extensão 
ao conhecimento de cada vez mais 
“sites” contaminados; da negação 
na própria comunicação social à 
transformação do problema em no-
tícia regional, nacional e interna-
cional; das campanhas no terreno 
que nada encontram às campanhas 
que vão encontrando cada vez mais 
coisas; das mil tentativas de mini-
mizar a situação ao progressivo 
reconhecimento de causas e con-
sequências - em todos os progres-
sos neste caso de contaminação/
descontaminação da ilha Terceira 
a partir da Base das Lajes encon-
tra-se a figura científica, técnica, 
ética, deontológica e até moral, 
de Félix Rodrigues, numa luta in-
cessante pelo conhecimento, pela 
saúde do ecossistema (incluindo 
a saúde pública) e contra o obscu-
rantismo que envolve sempre ca-
sos destes quando uma grande po-
tência contamina território de um 
país de pequena dimensão e ser-
vido por políticos que raramente 
conseguem perceber o conceito de 
relações internacionais com gente 
dentro - muito menos quando essa 
gente vive nos Açores.

Dez anos de serviço abnegado à 
causa da descontaminação fazem 
com que Félix Rodrigues seja con-

siderado a nossa personalidade 
do ano. Quem tem acompanhado, 
como nós, o problema da contami-
nação sabe que sem Félix Rodri-

gues muito dificilmente o processo 
chegaria onde já chegou, se é que 
teria começado. Os próximos anos 

serão de luta pela descontaminação 
efetiva. A Terceira conta com Félix 
Rodrigues para essa luta.”.
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cursOs dE alfabEtizaÇãO inglEsa E
francEsa cOMO sEgunda lÍngua: 

infOrMaÇÕEs Para inscriÇÕEs
8, 9, 10 dE janEirO dE 2019

das 10h Às 12h E das 17h Às 19h

custo: 100$ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, CARTÃO DE CREDITO)

  inclui os livros necessários para os cursos 
Diferentes níveis estão disponíveis, do Básico 1 ao Avançado 5. 
No registro, você será testado para determinar seu nível.
Manhã de segunda à sexta-feira:
Do 3 de dezembro de 2018 até 22 de março de 2019, das 8h45 às 12h45

tarde de segunda à quinta-feira:
Do 3 de dezembro de 2018 até 20 de março de 2019, das 17h30 às 21h30

uMa das sEguintEs PrOvas dE rEsidÊncia
nO (Original unicaMEntE) É ExigidO:

Cartão de segurança médica ou Carta de condução ou Fatura Hydro

                 cEntrO Para adultOs da  
           EscOla sEcundária dE MOntrEal  
3711 de bullion, Montreal, qc, h2x 3a2 | t. 514-788-5937

www.hsmontreal.ca
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