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10 de junho

Feliz dia

dos Açores e de Portugal
13

dia de luto nacional pela
morte de Agustina Bessa-Luís

Lançamento do
Livro no Portus 360

A Sra. Conceição Ricardo Ribeiro festejou
na Casa Minhota os seu 102 anos de vida, parabéns
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vias de extinção?
texto: José Costa

S

erá que Portugal se está
a aproximar a passos largos, de poder ver mais uma
profissão, o ser polícia, em
vias de extinção?
Um País é o reflexo da sua sociedade. Esta é a verdade de “La Palice”. Mas
também não deixa de ser verdade que, mercê dos
fatos abaixo relatados, um dia destes e com os
níveis de inquietação a elevarem-se, Portugal
deixará de ser o tal “paraíso à beira-mar plantado”, onde nada se passa, onde nada acontece.
Se quisermos olhar “com olhos de ver” para o
atual panorama que se vive nas forças de segurança portuguesas, a insegurança das mesmas
parece-nos transversal. Senão vejamos: no primeiro semestre do corrente ano que termina este
mês, aconteceram fatos seguidos de decisões
que poderão levar a que o pacato cidadão quando necessitar da intervenção de uma força policial, poderá a mesma não lhe acudir. E porquê?
Pergunta-se!
Porque começam a ser demasiados os casos,
onde são retirados publicamente a autoridade
aos agentes em nome de uma falsa acusação de
racismo, descriminação sexual, prepotência, excesso de força sobre minorias, tudo adjetivos que
para quem analisar as situações à luz da verdade,
apenas servem a uns quantos energúmenos que
vivem à custa do erário público.
Mas vamos então à realidade. Recentemente
num bairro degradado e ilegal da margem Sul
do Rio Tejo, na periferia de Lisboa, houve desacatos entre os populares. Chamada a Polícia de
Segurança Pública (PSP), esta deparou-se com
uma atitude hostil dos moradores ao chegar ao
local que, minutos antes se desentendiam e que
na presença da PSP uniram-se contra a força policial. Ora para repor a ordem pública e para se
defenderem dos ataques, os polícias tiverem de
recorrer à força necessária. Assim que o fizeram
“daqui D’el Rei!” apareceram logo os defensores das minorias a acusar de excesso policial a
ação dos agentes. Até o Presidente da República,
dois dias depois dos acontecimentos, foi visitar o
bairro, intitulado de “Jamaica” e tirou fotos com

aqueles que iniciaram os desacatos. Ironia do
destino, um mês depois precisamente o indivíduo que aparece na foto ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, foi detido por tráfico de droga…
Há os policias, mercê de todo um alarido dos defensores “do costume”, foram alvo de processos
disciplinares.
Outra situação idêntica, ocorreu no final do ano
passado noutro bairro de pouca fama também
nos arredores de Lisboa. Aqui, os polícias chamados ao local para travar desentendimentos na
via pública, foram recebidos com pedras, garrafas e demais objetos que lhes foram arremessados. Perante a situação, uma vez mais foi necessário recorrer à força para restabelecer a ordem
pública. Efetuaram detenções e foram ainda alvo
de tentativa de assalto à esquadra por parte de
populares que pretendiam resgatar os então detidos. Resultado: os prevaricadores saíram absolvidos e os agentes foram indiciados em processo
judicial cuja condenação recaiu sobre oito dos
17 agentes, condenados e obrigados a pagar indeminizações às “vitimas”.
Para colmatar tudo isto, a recente Lei Orgânica da Polícia Judiciária, a principal instituição
policial de investigação criminal, poderá estar
a um passo de ser “liquidada”, vendo as suas
atribuições esvaziadas de conteúdo como se de
uma morte anunciada se tratasse. Durante a legislatura, Governo e Associação Sindical da PJ
mantiveram conversações acertando aquele que
seria o conteúdo a apresentar na Assembleia da
República, sobre a sua nova Lei Orgânica. Para
espanto dos profissionais da PJ, o Governo acaba
de apresentar uma proposta de alteração de estatuto profissional destes polícias, que nada tem a
ver com o que se discutiu durante meses a fio e
que se deixou em cima da mesa para publicar.
Uns falam em “vingança”, porque não perdoam
as recentes investigações que os políticos afetos
ao Governo têm vindo a ser alvo. Outros dizem
apenas que “não há dinheiro para reestruturar as
policias…”.
Nas restantes forças policiais (GNR, SEF,
ASAE, etc…), continuam a faltar meios humanos e materiais e sobretudo condições laborais
para que estas mulheres e homens possam defender a Constituição da República e a população nacional, conforme juraram aquando da sua
tomada de posse.
Em suma, alguém anda a brincar com coisas
muito sérias e um dia destes a profissão de polícia deixa de existir…
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Tiananmen: 30

anos depois

TEXTO: jorge correia

P

arece que foi ontem mas
fazem 30 anos que o
descontentamento geral da
população chinesa levaria a
um dos mais impressionantes ajuntamentos de cidadãos na praça de Tiananmen na procura e
exigência de liberdade, assim como de uma
mudança radical da sociedade chinesa e do
seu regime político que se pautava, e ainda
pauta, pelo excessivo autoritarismo e controle sobre os seus cidadãos e na sociedade em
geral.
Chegados ao século XXI custa muito a crer
que pouco ou nada mudou, num regime cujas
decisões e decisores, conjuntamente com a estrutura que os suporta, continua muito obscura.
Talvez o maior avanço foi proporcionar uma
aparente economia de mercado que favoreceu
as gerações mais novas no consumismo à ocidental em troca de complacência face às fortes
restrições políticas que se vivem. Não há dúvida que foi inteligente: muitos destes jovens até
têm um patriotismo, ou nacionalismo diriam
alguns, exaltado pelo orgulho que sentem por
ombrearem com as nações mais desenvolvidas do resto do mundo. Mas continua a haver
uma franja que, ainda que silenciosa, sente e vê
que há algo que não está bem. Ao autoritarismo evidente passou-se para um autoritarismo
discreto, sempre presente, levando a que chine-

ses jamais sejam abertos em qualquer pergunta
que se lhes faça sobre a sociedade e o estado da
nação chinesa. Acordar o gigante adormecido
que é a China alterou e vai continuar a alterar
o equilíbrio geoestratégico global. Sem dúvida
que seria importante que a nação chinesa, que
até pode dar um contributo valiosíssimo à Humanidade devido a ser dona de uma sabedoria
milenar respeitável, integrasse o grupo de países que interagem entre si no mútuo respeito.
Às centenas, ou talvez milhares, nunca saberemos ao certo, que pereceram em Tiananmen e
provavelmente em outros locais da China, ficará a dúvida do porquê da preferência da submissão ao regime político, que deve servir o povo e
não ao contrário.
Neste momento em que vivemos a ascensão
de movimentos destrutivos e dominadores, há
que perguntar o que fazemos para preservar o
legado de luta pela liberdade, justiça e equidade. Não é por acaso que no Reino Unido, por
exemplo, Farage, um dos arquitetos mais motivados do brexit ganhou as eleições europeias.
Onde estavam aqueles milhares que protestam

e protestaram contra o brexit, e que até em algumas sondagens dão a vantagem a reverter este
processo?
Podemos e devemos tirar ilações para Portugal, neste ano de eleições legislativas, onde
para além da intrínseca cultura do facilitismo,
do compadrio e de um oligarquismo mal disfarçado que teimam permanecer independentemente de regimes que se viva, há forças que se
digladiam numa sofreguidão de violentar a nossa liberdade impondo-nos o seu modo de pensar
e o seu modo de viver, verdadeira prisão moral
e material que nos pretendem impor.

Médium Africain

Kady

Vou vos revelar coisas
extraordinárias sobre a
sua vida sentimental e profissional. Você quer
seduzir um homem ou mulher? A sua relação
está a quase a acabar. Contacta-me eu posso
vos ajudar.

438-368-7266
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Agenda comunitária

Semana das Comemorações do
Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas

7/06	Festival Portugal
20h00 – Concurso “Voz do Festival 2019”
(Estrela do Oceano, 101, Rachel e., Montreal)
10/06 Dia de Portugal, de Camões
	e das Comunidades Portuguesas
18h00 – Cerimónia Oficial – Parque de Portugal
– Hastear da Bandeira Nacional | Hino | Discursos
(Esq. boul. St-Laurent e Marie-Anne)
20h00 – Celebração do Dia de Portugal e da
	Região Autónoma dos Açores
(Casa dos Açores, 229, Fleury o., Montreal)
13/06 Notáveis da História de Portugal
18h30 – Conferência sobre “O Cônsul Aristides
de Sousa Mendes – O Humanista”
19h30 – Projeção do documentário de
	Diana Andringa - “O Cônsul Injustiçado”
(Musée de l´Holocauste Montréal, 5151,
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montreal)
14/06	Festival Portugal
Noite de Fado
19h00 – Homenagem a Amália Rodrigues
15/06 Festival Portugal
Dia da Família e Noite Popular
14h30 – Atividades para crianças
15h00 – Exposição: “Artes e Letras!
		
(Centro Comunitário Santa Cruz)
18h00 – Espetáculo de Música Portuguesa
16/06	Festival Portugal
14h00 – Desfile da Comunidade Portuguesa
15h00 – Exposição: “Artes e Letras|
		
(Centro Comunitário Santa Cruz)
17h00 – Espetáculo de Música Lusófona

Futebol

e

BBQ

Organiza-se um BBQ com um jogo de futebol no sábado 15 de junho de 2019 às 12h no Parque Jarry perto
do Métro De Castelnau, Jean Talon e Jarry. Haverá um
aniversário, Francisca e Tchéri, Kimbemba p’rós recém-chegados, aceites na imigraçao e muita kazukuta... todos de branco, animação: DJ Bento NZ.

E FOI ASSIM…
texto: Prof.ª Maria
da Conceição Brasil
ois acontecimentos de grande relevância tiveram lugar no dia 26 deste mês de Maio
do ano da graça de 2019, na vida de muitos cidadãos.
Em primeiro lugar o ato eleitoral que se propõe
organizar o Parlamento Europeu com deputados de
todos os países da União Europeia e as ideologias
subjacentes que lá irão “ter assento” assumindo
decisões que terão grande relevância para o bom
governo que se refletirá em cada um dos países que
a ela (UE) pertencem. Em segundo lugar, e centrando-se nos Açores e nas nossas comunidades de
emigrantes, as segundas maiores festas religiosas
de Portugal que se realizam na ilha de S. Miguel –
as grandes festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. No que diz respeito às eleições dos deputados
ao Parlamento Europeu – por entre a ganância dos
chorudos salários que por lá se enfiam no bolso (se
couber, como é evidente…também, se não houver
lugar, há sempre a Suíça e outros paraísos fiscais,
até mais próximos) – assistiu-se a uma vitória retumbante da abstenção, apesar de o Professor Marcelo Rebelo de Sousa, nosso mui digno Presidente
da República, ter vindo apropriadamente a terreiro avisar os senhores eleitores que fossem votar a
fim de não terem arrependimentos tardios caso os
extremistas e nacionalistas ganhassem terreno e os
portugueses se vissem a braços com a aproximação de ditaduras e outras formas de governo duras
e complexas. Ganhou o Partido Socialista em Portugal e nos Açores. Por aqui, não havia candidato
do Partido Social Democrata, como todos soubemos, embora não se vá compreender nunca porquê
(desconfia-se simplesmente e comenta-se “à boca
pequena”). O Bloco de Esquerda anda a dar passos
em frente e, isso sim, percebe-se. A natureza anda a

D

“fazer valer os seus direitos” e a chicotear o mundo
em retaliação de anos e anos de barbárie contra a
mesma.
Os animais e o povo (aquele que realmente trabalha e faz andar o “motor” dos diversos países)
também reclamam por melhores condições de vida
e tratamento. PAN – Povo, Animais, Natureza. Os
jovens que, provavelmente me irão sobreviver, não
querem viver o fim dos tempos por culpa de pais
e avós consumistas e desleixados. Sobre as festas
em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres,
também há algo a dizer, muito a pensar, demasiado a sentir. O Santuário da Esperança, situado no
Campo de S. Francisco no coração da cidade de
Ponta Delgada é lugar de peregrinação, orações e
clamores de corações sofridos.
Durante todo o ano rumam a procurar o Senhor
que lá reside habitantes de toda a ilha de S. Miguel bem como visitantes e turistas que dos seus
milagres ouviram falar. Não é preciso ser crente
para ali, junto das grades que nos separam do Ecce
Homo, prostrar-se de joelhos e orar mentalmente
– por vezes a dor é tamanha que a voz chega a ser
audível – a pedir uma graça para sofrimentos humanos/desumanos ou agradecer mercês com que
se foi agraciado quando em momentos de aflição
a Ele – O Senhor Santo Cristo dos Milagres – se
recorreu. Das duas procissões pouco há a falar e
muito a ver e seguir. No Sábado, ao redor do Campo, é ver a multidão de peregrinos da fé que olham
o andor repleto de flores que passa a abençoar os
homens e mulheres que ali acorrem.
No Domingo as artérias da cidade de Ponta Delgada são palco de tapetes de flores variegadas, de
colchas feitas – muitas delas por bisavós que já
vivem junto do Senhor. E ninguém pisa aqueles
tapetes destinados à procissão em honra do Maior
de todos nós, Aquele que tem o primeiro direito de
passagem sobre tão belas flores.
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Coisas

do

Corisco

josé de sousa

H

á dois anos a esta parte
estava eu em Lisboa, mais
precisamente no aeroporto,
afim de regressar depois de
umas asseadíssimas férias bem
passadas nos Açores e no retângulo português. Olhava eu p’rás pistas e vi
uma aeronave da TAP, com o nome de Amália
Rodrigues.
Hoje recordo com saudade quando era a TAP que
fazia a rota p’ra Montreal, lembro-me que todas a
suas aeronaves estavam batizadas. O comandante desejava sempre as boas vindas ao nosso avião
Airbus ou Boeing e depois nomeava o nome da
aeronave. Não levam a mal os meus amigos açorianos, mas a SATA e a outra que voa também p’ra
Portugal ainda não chegou ao serviço que a TAP
nos dava. Quando estávamos a entrar no avião
ouvia-se muito baixinho um fadinho, isto punha
logo os passageiros quase em Portugal. Falando
em nomes, a minha comadre da Henri-Julien, a
Serafina, disse-me há dias, vocês sabem que em
Portugal às vezes é mais fácil encontrar alguém
pela sua alcunha que pelo seu nome próprio, dizia
a Serafina que tem um vizinho que era bombeiro
em Montreal, diz ela que é o Jean Guy, mas nunca
guardou na cabeça o nome da esposa, chama-lhe
a bombeira. Falando em esposas, a Serafina gosta
muito de ir às festas portuguesas, regala a alma
de tanta alegria que ela sente nestes arraiais e jantar dançantes, mesmo se ela nunca dançou um pé
de dança na sua vida. Mas p’ra apreciar o que se
passa e ouvir algum mexerico… p’ra isto temos
bailarina. Ela também gosta muito das minhas
coisinhas que aqui escrevo. E às vezes vêm-me
dizer coisas que não lembra o diabo. Diz ela, tu
nunca escreves o que te digo, lá eu explico que

Claudia Arruda
e Armenia Teixeira

eu ia preso se dissesse muito dos enredos que ela
me fala. Mas vou dizer a última coisa que falámos
esta semana, como de costume não digo nomes
porque não quero me apoquentar. Dizia a Serafina que tem um presidente destes arraiais, ela não
diz qual festa, nem qual paróquia, mas dizia que
a mulher deste presidente pensa que é a Michelle Obama. Tal e qual como ela disse, eu penso
que ela disse-me isto na brincadeira, mas como
ela não dança e está sempre com aquelas orelhas
prontas p’rós mexericos, não vá o diabo tecê-las.
A Serafina também vai às festas de Fall River.
Nas camionetas de excursões falem baixinho. “O
amor não é o tanto que gosta de uma pessoa, mas
o tanto que consegue conviver com as coisas que
odeia nela”, Tiago Moralles.

AdvogAdAs

arruda teiXeira inc.
28, rue notre-dame est, suite 302
montreal, Qc, h2y 1B9
info@atlegal.ca
t.: 514 375-2338 F.: 514 375-2339
4999, boul. saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.d.
Optometrista

exames da vista - óculos - lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Professor
Sehroudara
vidente

Fala inglês e francês
Pagamento após resultados
Eu posso te ajudar a
resolver todos os seus problemas.
Escritório ou de visita 7/7 com hora marcada.

438 686 4652

disponível no whatsapp osi
Email: daraserou@gmail.com

CO NVITE

CEREMÓNIA
DAS GERAÇÕES
Alfred Dallaire | MEMORIA
convida-vos para uma cerimónia,
criado para homenagear
as nossas mães e nossos pais.

Domingo, 9 DE JUNHO ÀS 14H
ATIVIDADE DURANTE O DIA
No Mausoléu Saint-Martin

No jardim das memórias

Concerto comemorativo

Música de fundo

Orações (em francês, italiano
e português)

Visita do Jardim
(se a temperatura permitir)

Leituras por Beatrice Picard

Haverá um lanche para todos

Música e cânticos

O Mausoléu St- Martin e o Jardim das
Memórias estão localizados no fundo
do complexo funerário.
Alfred Dallaire| MEMORIA
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Reservação
activites@memoria.ca
ou 514 277-7778

Viva
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Divino Espírito Santo
texto: Francisca reis
fotos: joão arruda
e humberto cabral

R

da

Casa

dos

Açores

do

Quebeque

Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval A imigração açoriana levou as Festas do Divie a presença do Cônsul-geral de Portugal em no Espírito Santo a locais muito afastados dos
Montreal Sr. António Barroso. Depois da missa Acores, como para o Canadá: Quebeque, Ontánão podia faltar o delicioso tradicional almoço

ealizou-se em grande as
Festas do Divino Espírito Santo, parabéns ao novo
Conselho de Administração a
todos os benévolos que ajudaram e que contribuíram a esta grande semana de sucesso do
27 de maio a 2 de junho.
Foi uma semana ritual rezou-se o terço e depois
o convívio foi sem duvida este ano com um valor
muito mais arrecadado a casa sempre cheia durante a semana e no sábado assinalou-se o serão
com a tradicional carne guisada confecionada
como já o costume por Isabel e Joao Rebelo com
ajuda da equipa e amigos da Casa. No Domingo
o tempo não ajudou com chuva durante o dia,
infelizmente não houve cortejo. As celebrações
foram feitas com a participação dos Padres Julien Masson e Luciano Roberto Câmara, o Gru- do Divino Espírito Santo e sobremesas, massa
po Coral do Senhor Santo Cristo, o Rancho Fol- sovada e arroz doce. O convívio continuou bem
clórico Ilhas do Encanto, O Grupo Reviver, e a animado, todos em boa disposição e alegria.

rio, Otava e British Columbia. Para os Estados
Unidos: Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, California e Hawaii. Para
o Brasil e para as Bermudas.

O culto do Espírito Santo remonta ao tempo de
D. Dinis e da Rainha Santa Isabel, a dama do
milagre de pão e rosas. Em 1282 Isabel de Aragão foi dada em casamento ao jovem D. Dinis
Rei de Portugal. Rainha Isabel, mulher de uma
fé inabalável e coração terno, resistiu às investidas iradas do seu esposo D. Dinis que considerava impróprio que a Rainha se mesclasse com

os pobres. Rainha Isabel, devido às suas fortes
convicções cristãs, ignorava as repreensões do
seu esposo, saindo frequentemente pelas portas
traseiras do palácio, disfarçada de mulher do
povo para levar esmolas aos pobres e aos mais
carenciados.
Rainha Isabel utilizou toda a sua influência real
para proteger os Judeus frequentemente perseguidos na Península Ibérica os quais mais tarde a
proclamaram a RAINHA SANTA pela proteção
e benevolência que a Rainha lhes dedicou.
Reza a história que certo dia enquanto a Rainha
Isabel passava pelos jardins dirigindo-se às portas do palácio, com pão para dar aos pobres em
seu avental, cruzou-se com o seu esposo. O Rei
a interpelou:
“ Senhora que levais em seu regaço?”
“ Nada, Senhor... Rosas apenas”
“ Vejamos então “
“A Rainha abriu o seu avental e caíram rosas no
chão” Viva o Divino Espírito Santo.
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Lançamento do Livro, “Antes que a
Memória se Apague”, no Portus 360
texto: Francisca reis
fotos: joão arruda
e humberto cabral

F

oi Domingo passado o lançamento do Livro “Antes
que a Memória se Apague”,
crónicas de Água de Pau de
Roberto Medeiros natural
da Vila de Água de Pau. Estudou na escola
Industrial e Comercial e no Liceu Antero de
Quental. Filho de comerciante, cresceu em
uma mercearia e desde criança começou a
ouvir histórias que se estendiam por muitos
outros serões festivos.
Desde cedo se interessou pelos problemas da
sua terra, tendo desempenhado cargos autárquicos e presidido a várias associações de natureza
desportiva, recreativa e cultural. Natural de uma
ilha vincadamente marcada pela emigração, de-

cediu estabelecer pontes entre a sua terra e os
mais variados destinos a que a sua gente aportou.
Nasce assim a sua ligação às comunidades acorianas residentes nos Estados Unidos, Canadá e
Brasil, com quem mantém relações privilegiadas
de intercâmbio cultural e empresarial.
Foi sem duvida um lançamento de muitas imoções e sobretudo muito bem organizado com a
colaboração de Helena Loureiro, proprietária do
Restaurant Portus 360, e Armando Arruda, director de Catering no Fairmount Hotel Queen Elizabeth.

Daniel Loureiro, mestre de cerimónia, apresentou sua homenagem e agradeceu todos presentes,
a maioria naturais de Água de Pau, a presença
da Mairesse de Saint-Thérèse Madame Sylvie
Surprenant, e membros da sua equipa Armando
Melo vereador e Regine Apollon. Daniel convidou o Cônsul-Geral de Portugal em Montreal
Sr. António Barroso para subir ao palco e dirigir
uma palavras.
Os artistas da comunidade de origem de Água
de Pau, Eduíno Machado, Eddy Sousa, sua filha
Vanessa Sousa homenagearam o autor Roberto
Medeiros encantando-nos durante esta linda tar-

de. Foi muito bom ver novamento a jovem Vanessa muito conhecida na nossa comunidade que
esteve ausente da vida artística para tomar conta
da família, mas que agora os seus filhos estão

crescidos esperemos que a Vanessa volte com a
sua linda voz. Jordelina Benfeito também cantou
dois Fados, o Duarte Froias e o som esteve a cargo do DJ XMan José Carlos Froias, e por final

Jorge Pimentel com o seu grupo prestando homenagem com a marcha da Vila de Água de Pau.
Roberto Medeiros subiu ao palco agradecendo
a todos, bastante emocionado e cheio de alegria,
admitindo a sua dívida de gratidão a todos presentes e em particular à grande chefe Helena
Loureiro e Armando Arruda. Recordou que o
Livro regista memórias e histórias do povo de
Água de Pau e que o Livro #2 e #3 vão chegar
em 2020. Foi uma honra prestar a minha pequena homenagem ao povo de Água de Pau.
Viva a Água de Pau e suas gentes e as suas memórias. Parabéns amigo Roberto Medeiros e até
breve.

Afinal a Associação de
Hochelaga está bem viva,
TEXTO: NANCY MARTINS
a edição do 29 de maio deste jornal, aprendi que afinal a Associação de Hochelaga
estava sempre viva. Pois ultimamente circulava na comunidade um boato que nos indicava
o contrário. Isto não me surpreendia porque
há pouca sucessão para este tipo de instituição,
a minha geração tendo prioridades diferentes
das dos pais. No entanto, até fiquei contente em
saber que a Hochelaga ainda continua sendo a
associação que me viu crescer e onde os meus
pais investiram muitas horas de trabalho.
No entanto umas passagens do texto deixaram-me bastante perplexa. Os autores nomearam e
agradeceram uma dúzia de pessoas e deixaram
entender que mais ninguém queria ajudar, especificando os seus fundadores. Esta associação tendo
sido fundada há mais de 30 anos, poucos dos seus
fundadores ainda são vivos. Dos que ainda são
deste mundo, nenhum é jovem, alguns sofreram

N

mas ingrata

problemas de saúde bastante graves nos últimos
anos e outros passam vários meses na sua terra
natal usufruindo as suas reformas. Então, não é
normal na fase da vida em que chegaram quererem abrandar e já não investirem tantas horas
como o faziam antigamente? Parece que não. Para
algumas pessoas, nunca é suficiente. Também sei
que várias pessoas, sejam elas fundadores ou não,
embora tenham reduzido o investimento de tempo, continuaram ano após ano a contribuir financeiramente para esta associação. Isso não é ajuda?
Também parece que não. Até têm coragem de andarem no Jornal e em eventos sociais a repreender
amigos da associação. Se é de ajuda que precisam,
talvez seja melhor reverem a estratégia porque pelos vistos andam é a afastar os poucos aliados que
lhes restava. Termino desejando da maneira mais
sincera boa sorte para o futuro. Talvez a associação possa continuar ainda alguns tempos, mas os
anos de ouro, infelizmente, nunca voltarão.

Fundadores da APES: Manuel Coelho, Eduíno Martins, José De Sousa, Manuel Ferreira,
Francisco Da Rocha, António Da Rocha, Manuel Cota (Não presente nesta foto).
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Antes

depois

Nós tivemos uma parceria próspera. Confiamos nele e o tratamos
como família. Tudo estava bem até descobrirmos que ele estava roubando nós. Decidimos quebrar nossa parceria de maneira amigável
e civilizada. Ele do outro lado ficou com raiva e nos odiou. Quase em
ruínas, fomos ver José, que removeu a feitiçaria que ele havia feito.
José nos protegeu da feitiçaria futura e estamos celebrando que nossa construtora é mais próspera do que antes. Obrigado José
Maria
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Antes

depois

Esta foto era quando eu estava no hospital e os médicos não me davam esperança. A minha família e eu continuamos pedindo a Deus
ajuda e uma resposta. A minha esposa trouxe o jornal para o hospital
e eu li sobre José. Imediatamente eu tive um sentimento positivo.
Liguei para José e com trabalho, a minha saúde começou a melhorar
significativamente. Agora estou a 100% e graças ao José sou capaz
de celebrar mais um aniversário saudável com minha família.
Família Couto
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guia do consumidor
Agências de viagens

Contabilista

Importadores

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Mercearias

450.669.7467
www.granitelacroix.com

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

Importadores

Maitre

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Padarias
Anges Gourmets
Bela Vista
Coimbra
Croquettes Maia
Notre Maison
São Miguel
Padaria do Rosário
Romados
Peixarias

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

São Miguel
Waldman

514.281.6947
514.227.1777
514.844.0223
438.387.8990
514.844.2169
450.978.9667
514.843.6668
514.849.1803
514.274.8553
514.849.9696

Renovações

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

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

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

www.acaixa.ca

Gilberto

especialista
em
Renovações
ligeiras

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

Plano Poupança
- Reforma

- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

T.: 514.668.6281

Restaurantes

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

Tony

importadores de
Produtos do mar
Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Alivin
Rocha & Rocha
Terra Nostra

514.844.8532
514.845.9413
514.431.6398

5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459
Clément Poissant
Inter Marché Universal
Picado
Soares & Fils

450.659.3630
514.849.6307
514.289.8786
514.288.2451

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
Conception Oliveira
Entreprise ViceVersa
Macfil Paysage
Almeida
Nouvelle Vision
Jardins FGL
Les Armoires J

450.575.8271
514.912.0063
514.977.3248
514.284.7239
450.465.5340
514.791.1384
514.992.5067

ANEDOTAs da Maria rosa

a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa

SUDOKU: nível difícil

6 1 9

Joãozinho conversava na aula e a professora:
– JOÃOZINHO! Me diga dois pronomes, agora!
– Quem? Eu?
– Muito bem, pode sentar.

2 3

Qual é o cúmulo da memória?
– Agora, esqueci.
O que a lavadeira disse para a sua filha?
– Eu ti omo, mas as vezes você minerva……
Jesus reuniu os apóstolos e falou:
João, beije minha mão
José, beije meu pé
Nicolau, porque foges de mim?

9
1 4

2

9
8

7

3
5 3 4
4 6 7

A eleções da UE

para todos

Perna de Borrego Assada no Forno do Pedro Jorge
Ingredientes
q.b. Azeite
q.b. Flor de Sal
3 unidades de Folha de Louro
q.b. Pimenta Preta moída na hora
2 cabeças de Alho
1/2 garrafa de Vinho Branco
2 unidades de Cebola Roxa
2 Kg Perna de Borrego
q.b. Pimentão Doce
q.b. Alecrim para decorar

Preparo: 120 MIN Rendimento: 4 porção

Informe-se
sobre os
nossos preços
a partir de 1$
por semana

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

desenho do nemo

O que são vários pontinhos azuis correndo na praia?
– Arrastão de smurfs.

Receitas

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
Serviços financeiros

JES RENOVATIONS
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
Eletricidade

514.279.7358
514.570.9857
514.735.2025

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Cimetière Mont-Royal
Groupe Yves Légaré
Urgel Bourgie Athos

Restaurantes

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

Notários

Dentista

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Equinox Outremont
Voyage Tagus

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

Renovações

Preparação
1- Depois de bem lavado, colocamos o borrego na assadeira. 2-Juntamos as cebolas picadas, os alhos esmagados com casca, o louro, a pimenta, o pimentão-doce,
a flor de sal, o azeite e o vinho. 3-Tapamos a assadeira
com papel de alumínio e levamos ao forno, pré-aquecido a 160 graus, a assar durante aproximadamente duas
horas. 4-Meia hora antes de servir, retiramos o papel de
alumínio, regamos com o molho e deixamos alourar, aumentando o calor do forno para 180 graus. 5-Retiramos
do forno, decoramos com alecrim e o acompanhamento
fica por sua conta. Nós vamos servir com batata-doce
assada, fica a sugestão.

8 3
6 1 2
CUPão de assinatura

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:

APT.:

CIDADE|PROVÍNCIA
Tel.:

Código Postal:

Tipo de cartão:
#:

-

Visa
-

Mastercard
-

Amex
| exp:

/

Recortar e enviar para : A Voz de Portugal
4231-B Boul. St Laurent
Montreal, Qc, H2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx
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C

lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.
Patricia: 514-814-0362

Nora: 450-628-5472

Precisa de homens para trabalhar em
paisagismo, cofragem, cimento e “Pavé-uni”.
Com ou sem experiência.
Bom salário.

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 trabalhar no Betão e finalização de piscina.

Precisa-se de homem para
ajudante para instalação de
alumínio. Tel:514-362-1300
Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com
ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

Terrassement

Terra-Nova
Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

Roberto: 514-992-1586
Precisa-se de caixeira para o
restaurante muito conhecido no
Plateau, Schwartz Deli durante o
dia, tarde ou no fim-de-semana.
514-845-9592, Ext: 224

Precisa-se de empregados
em “Pavé-uni” com
experiência. Salário
segundo a experiência.
Frank: 514-830-8940
7 diferenças

N

ecrologia

MEMORANDUM
2º ano de saudade

Hermano Janeiro
31-12-1961 | 10-06-2017

514-977-7173

Precisa-se uma senhora de companhia para uma
senhora de idade (autónoma), trabalhos ligeiros,
24h por semana na região Montreal.
(Boul. St-Laurent e Jarry)
José: 514-949-7372
Paisagista Robert Caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pedra
e alcatrão com experiência e carta de condução
de classe 5. Precisamos também um assistente
paisagista. Assunto sério e salário segundo a
experiência. 514-766-8390
Precisa-se de pessoal no domínio do processamento de superfície em aeronáutica. Localização:
2600 rua de Miniac, Ville Saint Laurent, H4S 1L7.
Emprego: Marcador. Tarefas: ocultar e desmascarar peças, inspecionar e inspecionar visualmente
peças, ler e interpretar desenhos e especificações
técnicas em francês ou inglês. Horário: DIA - segunda a sexta das 7:00 às 15:30. NOITE - de segunda a sexta das 15:00 às 23:30.
Para se candidatar: Envie o currículo para recrutement@ultraspec.ca ou ligue para 514-337-1782
extensão 242.

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES

Companhia paisagista procura homens
para trabalhar nos jardins. Com ou sem
experiência.Bom salário

514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de um ajudante na cozinha para o restaurante muito conhecido no Plateau, Schwartz Deli com
ou sem experiência.
514-842-4813

I miss you every second
of every minute
of every hour
of every day
Celina
Dois anos passaram e foi
no dia 10 de junho de 2017,
com a bonita idade de 55 que
deixou a sua esposa, seus
filhos e restantes familiares
e amigos que recordam com
profunda saudade o seu ente
querido.
Uma missa será rezada em sua memória, terça-feira,
dia 11 de junho de 2019, pelas 18h30, na igreja Santa Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste. Agradecem
antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este ato religioso.

EMPREGOS

O Restaurante Casa Minhota
precisa-se um empregado
de mesa “Busboy” para
algumas horas durante o dia.
Com ou sem experiência.
514-842-2661
Cherchant personnel avec expérience dans
le nettoyage et l’entretien des immeubles de
bureaux à temps plein ou à temps partiel. Doit
posséder une voiture. Hommes et femmes
peuvent appliquer. S’il vous plaît envoyer
votre cv par télécopieur au 450-978-9664, par
courriel à sandrag@saronet.com ou appeleznous au 450-978-0990 entre 09h00 et 16h30.

Conception Oliveira
Procura homem ou jovem com ou
sem experiência para renovação
geral de cozinha e de casa de banho.
Contatar António Oliveira
514-952-0004
serviços

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

Rosa:
514-918-3956
adivinhas
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Nós não entendiamos porque os exames médicos diziam que estava tudo bem
quando eu me sentia tão mal.
Ao visitar o XAMã INDIANO, soubemos que fomos
vítimas de uma BRUXARIA
em Portugal. Ficámos muito surpresos, porque nunca
fizemos nada de errado com ninguém, até que o
XAMã INDIANO CUROU-nos, através de um RITUAL INDÍGENA e nos mostrou o rosto de nosso
inimigo escondido no fogo. Obrigado MAESTRO
XAMã, que Deus te abençoe sempre.
ROBERTO E SUSAN

Meu nome é LÚCIA
DUARTE, dou este testemunho porque graças
ao XAMã INDIANO estou curtindo meus filhos.
Eu fui muito afetado pela
separação com o meu
marido e os problemas
judiciais, já que eu queria ter a custódia dos
meus filhos. Mas graças
aos RITUAIS DO XAMã
INDIANO, tudo correu a meu favor e eu serei eternamente grata porque ELE FEZ O IMPOSSÍVEL,
POSSÍVEL. Ele obedece.

NÃO HAVIA SOLUÇÃO! Não
houve saída, o nosso relacionamento foi dissolvido após
35 anos de casamento! Foi
o que pensámos, porque os
problemas entre nós estavam
piorando. Lutámos por tudo,
até que visitámos o XAMÃ INDIANO que encontrou a solução para nossa união, tranquilidade e felicidade.
Recomendamos, se estiver em conformidade.
MARIA E ANTÓNIO.
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Crónica do nosso estágiario

O Escrivão - Guiné-Bissau
TEXTO: Rubem Ribeiro Jr.

independente
Entre 1980 e 2017 foram reportados 9 golpes de Estado na Guiné-Bissau. Nos últimos 5 anos 7
diferentes governos chegaram ao
poder. A instabilidade política não ajuda muito
à Guiné-Bissau. De fato, a falta de entendimento
entre as elites políticas parece atrapalhar desenvolvimento do país. Esta instabilidade, associada à pobreza e ao narcotráfico fazem da Guiné-Bissau um
Estado fraco quase esquecido. A expectativa média
de vida ao nascer no país é de aproximadamente 55
anos, segundo relatório do Gabinete Integrado das
Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau - UNIOGBIS. Segundo o site uniogbis.
unmissions.org, “entre 2000 e 2010, a Guiné-Bissau registou uma taxa média anual de crescimento
no [Índice de Desenvolvimento Humano] IDH de
0,9%, enquanto a média para a África Subsaariana
foi de 2,1% e a dos países com um baixo IDH foi
de 1,68 %. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 2014, com um índice de 0,396
Desenvolvimento Humano, o país ficou em “177”
de 187 países. Em 2010, os resultados do inquérito sobre a pobreza, Avaliação Rápida (ELP / ILAP
II) indicou que 69,3% dos Guineenses são pobres,
com um rendimento de menos de US $ 2 por dia.”

Atual geografia
e sistema político do pais
A Guiné-Bissau abrange um território de 36.120
km2, 28.000 km2 de terra e 8.120 km2 de região
oceânica. Parece pouco, mas esse território é maior
do que a extensão territorial total da Bélgica, e inclui cerca de 88 ilhas nesta região atlântica, conhecida como o arquipélago dos Bijagós (ou “arquipélago de Bisagos”), localizado em frente à capital
Bissau, na foz do Rio Geba. As ilhas do sul são reconhecidas desde 1996 pela UNESCO como uma
“reserva da biosfera”. Elas são o lar de uma considerável quantidade de espécies nativas, compondo
uma grande diversidade de vida marinha, incluindo
tartarugas, além do famoso hipopótamo marinho.
Algumas das ilhas são cobertas por florestas, enquanto outras são cobertas pela típica savana sudanesa. Manguezais enormes cobrem uma grande
parte destes espaços entre o oceano e o continente.
Algumas dessas ilhas são povoadas por várias espécies de macacos raros.
No que diz respeito à população, a Guiné-Bissau
tem cerca 2 milhões de habitantes, dos quais cerca
de 45% são adeptos da fé islâmica, outros 31% estão ligados às religiões de matriz africana e cerca
de 20% são adeptos do catolicismo. Cerca de 4%
população se declara ateia ou sem religiões, segundo relatório do site countrymeters.info.
O país conta, desde 1994, com um sistema partidário que é dominado pelo Partido Africano para
a Independência da Guiné e Cabo-verde - PAIGC.
O Sistema Político ocorre, contudo, num contexto

- 2ª

parte

multipartidário. O país é uma república “semi-presidencialista” cuja democracia representativa vive
uma fase de transição, por meio do qual o presidente é o Chefe de Estado e o primeiro-ministro
é o Chefe de governo. Os militares têm interferido diretamente na liderança política do país desde
que as eleições multipartidárias foram instituídas
em 1994. O país sofreu ao longo dos últimos anos
vários golpes de Estado, uma guerra civil, uma tentativa de golpe e um assassinato presidencial, tudo
isso promovido pelos militares sob influência de
interesses privados. Nenhum presidente atuou no
país um período de 5 anos completos desde a independência do país. O atual presidente do país é
José Mário Vaz. A moeda local da Guiné-Bissau é
o “Franco CFA”, cuja taxa de câmbio é de aproximadamente $436.757,00 Francos CFA / $1,00
CAD (dólar canadiano).
Narcotráfico: Um telegrama da diplomacia americana, datado de 2009, publicado pelo site
Wikileaks revelou que a Guiné-Bissau seria o primeiro “narco-país” emergente no continente Afri-

cano. Ele está na rota do tráfico internacional de
cocaína vinda principalmente do “Brasil” e demais
países da América do Sul, sempre com destino à
Europa. A instabilidade e a pobreza da Guiné-Bissau têm facilitado a introdução sistemática de traficantes de drogas sob a proteção de altos oficiais do
exército guiné bissauense. O verdadeiro labirinto
de ilhas e ilhotas é o ponto para vários aeródromos
tornando extremamente difícil controlar tanto pelo
mar quanto pelo espaço aéreo. Trata-se de uma das
maiores áreas marítimas da África. Essas ilhas circunavegadas por canais e esquinas acabam sendo
propícias ao tráfico de cocaína que vem por barco
ou avião e acaba seguindo por terra para o continente europeu.

Cultura Guiné Bissauense
Durante o processo de formação da “revolução
cultural”, uma verdadeira “resistência cultural”
assolou o país reforçando fortemente o “espírito
nacionalista” Guiné bissauense. Esse movimento
tivera início na revolução cultural que assolara o

país. Assim, a Guiné-Bissau é a casa de “diferentes ritmos”, com um folclore bem enraizado. Esses
ritmos foram reinterpretados em “arranjos modernos” que inspirariam, mobilizariam e unificariam o
povo. Essa “nova moda musical” incluía guitarras
elétricas, metais e letras cantadas em Créole. Ela
sintetizava várias línguas africanas com o português. Zé Manel é uma das figuras emblemáticas
desse movimento.
Culinária: No que toca à culinária, a cozinha Guiné bissauense é muito “influenciada pelo
arroz”. Entre os “pratos típicos”, encontramos carnes de caça como macaco, pangolim ou “tatu” e
tartaruga. Tudo muito consumido. A “moqueca de
peixe” é um prato feito à base de peixe branco de
carne firme, limão, tomate, cebola, pimenta, leite
de coco e azeite de dendê. Trata-se de uma verdadeira semelhança entre as cozinhas da Guiné-Bissau e do Brasil. No Brasil também se tem a “moqueca”, prato típico da Bahia e do Espírito Santo.
É um verdadeiro “manjar dos Deuses”, uma verdadeira “ iguaria gastronómica”. Além disso, podemos encontrar o “Caniam”, uma sobremesa feita
de amendoim grelhado e esmagado num almofariz
com grãos de arroz; o “Caldo di Mankara”, o equivalente ao “mafé senegalês” (arroz com molho de
amendoim); o “Caldo Di Tiébem”, uma espécie de
sopa de arroz com molho de azeite de dendê e peixe, carne ou frango, entre outros. Todos maravilhas
gastronómicas da África portuguesa.

Um

dia de luto nacional pela
morte de Agustina Bessa-Luís

O

Governo, por indicação do primeiro-ministro, António Costa, decretou na terça-feira um dia de luto nacional pela morte da escritora Agustina Bessa-Luís, hoje, aos 96 anos,
no Porto.
Agustina Bessa-Luís nasceu em 15
de outubro de 1922, em Vila Meã,
Amarante, e encontrava-se afastada
da vida pública, por razões de saúde,
há cerca de duas décadas. O nome de
Agustina Bessa-Luís destacou-se em
1954, com a publicação do romance
“A Sibila”, que lhe valeu os prémios
Delfim Guimarães e Eça de Queiroz,
que constam de uma lista de galardões que inclui igualmente o Grande Prémio de Romance e Novela, da
Associação Portuguesa de Escritores,
em 1983, pela obra “Os Meninos de
Ouro”, e que voltou a receber em 2001, com “O
Princípio da Incerteza I - Joia de Família”. A es-

critora foi distinguida pela totalidade da sua obra
com o Prémio Adelaide Ristori, do Centro Cultural Italiano de Roma, em 1975, e com o Prémio Eduardo Lourenço, em 2015. Sobre Agustina, o ensaísta Eduardo Lourenço,
em declarações à Lusa, no final
da cerimónia da entrega do Prémio Eduardo Lourenço à autora,
há pouco mais de três anos, disse
que é “incomparável”, é a “grande
senhora das letras portuguesas”.
Agustina recebeu ainda os Prémios
Camões e Vergílio Ferreira, ambos
em 2004.
Foi condecorada como Grande
Oficial da Ordem de Sant’Iago da
Espada, de Portugal, em 1981, elevada a Grã-Cruz em 2006, e o grau
de Cavaleiro da Ordem das Artes e
das Letras, de França, em 1989, tendo recebido a
Medalha de Honra da Cidade do Porto, em 1988.
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Inauguração da 6ª edição
do Festival Portugal 2019

Carneiro: Carta Dominante: 4 de Espadas,
que significa Inquietação, agitação. Amor: Ajude
o seu companheiro, dando-lhe mais atenção.
Que o seu sorriso ilumine todos em seu redor!
Saúde: Poderá ter problemas respiratórios. Dinheiro:
Esta não é altura para arriscar em negócios.
Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30
Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros,
que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor:
Uma nova amizade ou uma relação mais séria
poderá surgir. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns desequilíbrios físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2
Gémeos: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo
poderá precisar de desabafar consigo. Abra
o seu coração e partilhe o que sente. Saúde:
Beba mais sumos naturais. Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pequena extravagância, mas
não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
Caranguejo: Carta Dominante: 6 de Ouros,
que significa Generosidade. Amor: Saia e divirta-se mais com o seu companheiro. Exercitar a
arte de ser feliz é muito divertido! Saúde: Poderá
andar muito tenso. mDinheiro: Desejará presentear os
seus familiares mais queridos.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

Celebramos o Aniversário da Marta Raposo e
do Cônsul-Geral de Portugal em Montreal António Barroso que se sentia muito feliz não só
Inauguração do Programa da 6ª edição pelo seu aniversário mas também pela vitória da
do Festival Portugal International de
Montreal 2019 foi sábado, 25 de maio, na Plaza Vogue situada, 4371 Des Grandes-Prairies.
Iniciou-se com cocktails às 18h, a mestre de cerimónias Marta Raposo ofereceu as boas-vindas

texto: Francisca reis
fotos: joão arruda

A

sua equipa Sporting. Houve vários prémios, parabéns a Glória Vicente vencedora da viagem a
Portugal oferta da Air Transat.
a todos os presentes contando com a presença do O Conselho de Administração do Festival de
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal António
Barroso e Jacinta Amâncio, diretora da Desjardins Caixa Portuguesa tendo o Festival prestado
homenagem a Jacinta.

Leão: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Escolha bem as amizades
se não quer sofrer desilusões. Procure ter uma
vida de paz e amor. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de irritação. Procure divertir-se e relaxar
mais. Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36
Virgem: Carta Dominante: a Imperatriz, que
significa Realização. Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros um sentimento mais
forte por si. Olhe tudo com amor, assim a vida
será uma festa! Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
Balança: Carta Dominante: o Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se num período difícil, mas a sua força de
vontade para vencer esta fase será grande. Arrisque! O sucesso espera por si! Saúde: A sua autoestima
anda muito em baixo, anime-se! Dinheiro: Boa altura para
gastar no que mais gosta, mas com cuidado que a vida
está difícil. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
Escorpião: Carta Dominante: 7 de Paus, que
significa Discussão, Negociação Difícil. Amor:
Tenderá a partilhar mais as suas ideias e sentimentos com o seu par. Saúde: Cuidado com a
linha, faça exercício. Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta altura. Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
Sagitário: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade. Amor: Para que a sua
relação seja duradoura aposte no romantismo e
compreensão. Desenvolva a sua clareza mental,
emocional e espiritual. Saúde: Beba mais leite,
o cálcio é importante para os ossos. Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44
Capricórnio: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado. Amor:
Provável desentendimento com alguém que lhe
é muito especial. Fale sobre o que sente com
carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício físico. Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

O espetáculo como estava previsto com a presença de Roberto Leal, por motivos de saúde o
Roberto Leal não esteve presente, mas o espetáculo foi a frente com João Neto que veio pela
primeira vez a Montreal e que fez um maravilhoso espetáculo que nos fez dar o pezinho. A animação esteve a cargo do DJ Jeff Gouveia como
já é costume, noite bem animada. Joe Puga subiu ao palco para apresentar o novo programa
e agradecer aos patrocinadores do Festival não
esquecendo os maiores patrocinadores Desjardins Caixa Portuguesa, Air Transat, Missão Santa Cruz, Governo de Portugal, Consulado Geral
de Portugal em Montreal.

Portugal 2019 é composta por Joe Puga Presidente, António Moreira Tesoureiro, Rosa Abreu
Secretária, Francisca Reis, Lourdes Abreus, Idalina Vicente, e Luís Pereira Diretores. O conselho convida toda a comunidade e amigos para
nos fazer uma visita ao Festival no dia 10 de
Junho celebrações no Parque de Portugal, dias

Aquário: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa. Amor:
Dê mais atenção aos seus filhos. O exemplo de
um lar harmonioso é a maior felicidade que lhes
pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro:
Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29
Peixes: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Uma relação que já está
desgastada poderá terminar. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde:
Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente. Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para
pagar as contas que já são certas.
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

14, 15, e 16 de junho palco principal St-Urbain e
Rachel - Missão de Santa Cruz.
SejaM todos bem-vindos e VIVA O
NOSSO FESTIVAL.
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A azafama das saídas e entradas

Os três ‘grandes’ estão no mercado a negociar
texto: José Costa
om o “nacional” de futebol em férias, chega a vez
das contratações e dispensas
para se formar os plantéis que
irão esgrimir forças na época
2019/2020. Por isso os “três
grandes” do futebol nacional
estão em campo com todas as suas armas para
negociar quem sai e quem vai entrar.
Benfica, Sporting e FC Porto, poderão ver mesmo muitos dos seus jogadores nucleares partirem para outros campeonatos. Mas se uns saem
outros terão de entrar. Por isso a azáfama dos
dirigentes e empresários começou logo desde o

C

último minuto do término do campeonato.
No Benfica falasse que a sua “joia da coroa”,
João Félix, vai sair. Mas o presidente, Luís Filipe
Vieira, apesar de andar em viagem de negócios
por Inglaterra, diz que o jogador não sai. Com
uma cláusula de rescisão fixada nos 120 milhões,
a mais recente promessa do futebol nacional poderá mesmo não sair do Benfica e atuar mais um
ano em Portugal. Mas outros há que se apontam
como possíveis saídas até porque tem mercado,
casos de Ruben Dias, Grimaldo, Pizzi, Gedson,
Odysseias e Jardel. Quem fica é o melhor marcador da Liga, o suíço Seferovic que já assinou
novo contrato com o clube da Luz rejeitando
uma proposta para se transferir para Inglaterra.
Seferovic gosta de Portugal e depois de uma

F1: Primeira visita no NOVO PADDOCK e
Finalmente ficará construído a tempo e horas

este fim de semana estará completamente repleta. Nota curiosa desde que faço a cobertura deste
omo foi prometido Fran- Grande Prémio, (e já lá vão vinte e cinco anos) foi
cois Dumontier, promotor a primeira vez que tive o privilégio de me dar condo Grande Prémio do Cana- ta que este novo prédio está dotado de um monta
dá há cerca de duas semanas cargas e de um elevador independente... entre nós
atrás, todos os projetos rela- já era tempo! Continuámos a nossa visita do novo
cionados com as novas instala- espaço do pódio, lindo e moderno.
ções e infra-estruturas as quais incluem as no- Um outro fator que nos abriu uma certa curiovas garagens, bem como tudo relativo ao novo sidades foram os painéis solares e o jardim, ali
paddock da FÓRMULA 1 em conformidade patentes no terceiro andar... fizemos a pergunta
com as leis da FIA, estão finalmente termina- a François Dumontier o qual nos respondeu que
das, direi mesmo, uma pincelada aqui ou ali e toda a energia eléctrica do ano gerada pelos paiHélder Dias

C

“travessia no deserto” com Rui Vitória, o jogador suíço parece estar de “pedra e cal” no plantel
de Bruno Lage para a próxima época.
Sporting: só Bruno pode sair
No Sporting, Bruno Fernandes (vamos ter uma
entrevista com o jogador na próxima edição do
Voz de Portugal), ainda está num impasse. Para
já, fala-se que existem três propostas para o jogador abandonar Alvalade, mas ninguém nos
confirmou quais e que valores. Apenas sabemos
que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Mas se Bruno Fernandes ainda
está na agenda por decidir, quem já confirmou a
sua saída foi o argentino Jonathan Silva, que deixou definitivamente de ser jogador do Sporting.
Nas próximas quatro épocas o jogador vai atuar
como profissional dos espanhóis do Leganés a
título definitivo. O negócio vai render um “bolo”
total de 3,4 milhões aos cofres da SAD leonina,
pois além do tal valor da opção, a SAD já tinha
garantido 200 mil euros pela cedência, assim
como duas parcelas de 100 mil, a primeira quando o argentino completou 15 jogos, a segunda
aos 25 (no total, fez 33 e apontou três golos).
FC Porto: demasiadas saídas
Quanto ao FC Porto, a sangria poderá ser uma
realidade e Sérgio Conceição poderá ficar sem
mais de metade da sua equipa. A se confirmarem
as saídas de Felipe Augusto, Brahimi, Marrega,
Alex Telles, Danilo e Herrera, a juntar-se a confirmação de Eder Militão para o Real Madrid,
contratação acertada ainda no decorrer da época transata, o FC Porto terá de ir ao mercado o
quanto antes pois o seu plantel poderá ficar bastante reduzido, acrescentando-se as incertezas
em continuar de Casillas (a recuperar de doença) e Maxi Pereira que, tanto quanto nos parece,
não irá ver o seu contrato renovado. Em suma os
“dragões” são o clube dos três “grandes” aquele
que poderá ver o seu plantel reduzido em grande
número.
UEFA Nations League 2018/2019
MEIAS-FINAIS
Portugal - Suíça | 05/06 14:45
Holanda - Inglaterra | 06/06 14:45
Europa League - FINAL

Chelsea 4-1 Arsenal

tudo estará pronto para receber este grande
Circo do MUNDO DO AUTOMOBILISMO
este fim de semana .
Estive presente na passada quinta-feira no Circuito Gilles-Villeneuve para uma visita guiada
ao novo paddock e fiquei verdadeiramente encantado com a simplicidade e beleza como foi
construído! Aproveitando todos os materiais o
qual temos um enorme potencial na província do
Quebeque, entre os quais as madeiras, estas originais de Chibougamau, fazem deste prédio, que
mais parece um monumento à Terra dos Homens,
um dos mais bonitos e modernizados paddocks no
mundo do automobilismo. Começámos por visitar as garagens! Direi mesmo, em tamanho real, o
dobro das antigas e espaçosas com entrada pelas
traseiras e saída pela frente dos Pits. Aí os mecânicos e o pessoal técnico poderão efetivamente trabalhar à vontade, no segundo andar, para além do
paddock club e de uma frente toda vidrada, temos
as salas da imprensa escrita, áudio, fotógrafos,
etc. No que nos diz respeito, ficaremos alojados
numa sala com limite para 235 jornalistas e a qual

néis será armazenada e esta garantirá o reabastecimento de energia elétrica para todo o fim de semana do Grande Prémio do Canadá. Mais um passo
em frente na luta pelo meio ambiente.
Umas novas instalações que farão uma unanimidade entre o luxo e o conforto e serão, não somente apreciadas e utilizadas pelos amantes da
FÓRMULA 1, mas também, por todas os Montrealenses que irão usufruir das enormes e magníficas salas e espaços ali patentes. E agora para
si caro leitor e seguidor da Fórmula 1, na próxima quinta-feira feira dia 6 de junho, das 9h até ao
meio-dia não perca esta oportunidade de visitar
estas novas instalações, como também poderá ter
o privilégio de fotografar ali bem pertinho todos
os monolugares da F1, e haverá também alguns
pilotos que ali estarão presentes para vos assinar
um autógrafo e porque não uma belíssima fotografia como recordação. A Voz de Portugal ali
estará presente para vos receber e responder às
vossas perguntas. Desejo-vos um ótimo fim de semana na ilha Notre-Dame mais precisamente no
Circuito Gilles-Villeneuve. Que o melhor ganhe.

Liga dos campeões - FINAL

Tottenham 0-2 Liverpool

Campeonato Brasileiro 2019

		

1 -Palmeiras
2 -Atlético Mineiro
3-Santos
4-Flamengo
5-Internacional
6-Bahia
7-Botafogo
8-São Paulo
9-Corinthians
10-A. Paranaense
11-Ceará
12-Goiás
13-Chapecoense
14-Fortaleza
15-Cruzeiro
16-Fluminense
17-CSA	
18-Grêmio
19-Avaí
20-Vasco

P

16
15
14
13
13
13
12
12
11
10
9
9
7
7
7
6
6
5
3
3

7ª Jornada
01/06 Flamengo 2-0 Fortaleza
	Bahia 1-0 Grêmio
02/06 Corinthians ADI Goiás
	Botafogo 1-0 Vasco
A. Paranaense 3-0 Fluminense
	São Paulo 1-1 Cruzeiro
Ceará 0-1 Santos
Atlético Mineiro 4-0 CSA
Chapecoense 1-2 Palmeiras
	Internacional 2-0 Avaí

J
6
7
7
7
7
7
6
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7

V
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0
0

E

1
0
2
1
1
1
0
3
2
1
0
0
1
1
1
0
3
2
3
3

D
0
2
1
2
2
2
2
1
1
3
4
3
4
4
4
5
3
4
4
4

GM

GS

14
12
8
13
9
10
6
7
7
12
10
6
8
6
8
12
2
8
4
5

2
7
6
9
5
8
5
4
4
9
8
6
10
11
14
15
11
11
9
13

8ª Jornada
08/06	Vasco 19:30 Internacional
Palmeiras 15:30 Athletico Paranaense
	Grêmio 18:00 Fortaleza
Cruzeiro 18:00 Corinthians
Ceará 18:30 Bahia
09/06 Avaí 20:00 São Paulo
	Santos 18:00 Atlético Mineiro
Fluminense 18:00 Flamengo
CSA 18:00 Botafogo
11/06	Goiás 19:00 Chapecoense
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE
UMA APROXIMAÇÃO HUMANA | ESCOLHAS INFORMADAS

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.
ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

Langelier
Radisson

PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB:

RSFA.CA

