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GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42

VARIEDADES
DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,

5 A 250 LITROS.
AtENÇÃO: sE NÃO tEm sElO DA mOstI
mONDIAlE é POrQuE NÃO é mOstI mONDIAlE
20 lItrOs

DE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
18 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
07:16 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
10:08	Tec@Net
10:24	Correspondentes
10:49 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
13:54	Tec@Net
14:13	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:02 Portugueses Pelo Mundo
16:45 Iniciativa
17:16	Santos de Portugal
	Santo António de Lisboa
17:47	Correspondentes
18:10 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:02	Bem-vindos a Beirais
20:47	Telejornal Madeira
21:23	Telejornal - Açores
21:55	Festa é Festa
22:56	Tec@Net
23:15 Podium - Ciclismo
00:03 24 Horas
00:35	Correspondentes
00:59 5 Para a Meia-Noite
Especial Natal
QUINTA-FEIRA
19 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
07:13 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45	Tec@Net
09:49	Biosfera
10:30 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	Telejornal
16:15	Reportagem:
	Relações Agridoce
16:45	Cidade Despida
17:30	Biosfera
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45	Telejornal Madeira
21:40	Telejornal - Açores
22:00	Festa é Festa
23:00 Podium
	Vela / Longboard
00:09 24 Horas
00:30	Grande Reportagem
01:005 Para a Meia-Noite
SEXTA-FEIRA
20 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
Especial Santa Casa
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:11	Zig Zag
09:45	Tec@Net
10:00 Iniciativa
10:30 Portugal no Coração
Especial Santa Casa
13:00 Portugal em Direto
14:00	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00	Sexta às 9Direto
16:30 Ingrediente Secreto
	Caril
17:00 Poplusa
Noiserv (David Santos)
17:45	Tec@Net
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00	Festa é Festa
23:00 Palavras Para Quê?
23:30	Moda Portugal
	Belém - Lisboa
00:02 24 Horas
00:30 Ingrediente Secreto
	Caril
01:00 5 Para a Meia-Noite
SÁBADO
21 de DEZembro
02:00África 7 Dias
02:30Príncipes do Nada
03:00Bom Dia Portugal
03:56	Zig Zag
05:00	Biosfera
05:30 Programa a designar
06:00	Viva A Música
07:00	Moda Portugal
07:30	Califórnia Contacto
08:00	Jornal da Tarde
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09:15	Zig Zag
09:45	Tec@Net
10:00 Entre Pratos
10:30	Liberdade 21
11:45	Voz do Cidadão
12:00 Atlântida (Madeira)
13:30	Califórnia Contacto
14:00	Biosfera
14:30 Programa a designar
15:15	Futebol:
	Sporting x Nacional
16:45	Telejornal
17:45 Programa a designar
18:00	Grandes
Quadros Portugueses
18:30	Moda Portugal
19:00 24 HorasDireto
20:00 Ingrediente Secreto
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00 Amália, O Filme
00:07 24 Horas
00:30	Califórnia Contacto
01:00 Poplusa
DOMINGO
15 de DEZembro
02:00	Áfric@global
02:30 Iniciativa
03:00	Bom Dia Portugal
04:00	Zig Zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:45 Programa a designar
07:30	Brasil Contacto - 2013
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui PortugalDireto
13:30	Brasil Contacto - 2013
14:00 Poplusa
15:00	TelejornalDireto
16:15 Programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00 Há Conversa
20:45	Telejornal Madeira
21:15	Telejornal - Açores
22:00	Futsal
	Rio Ave x Sporting
23:30	Conversas do Triângulo
00:00 24 Horas
00:30	Brasil Contacto - 2013
01:00 Agora
SEGUNDA-FEIRA
16 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
10:00	Tec@Net
10:15	Janela Indiscreta
com Mário Augusto
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:03	Ler +, Ler Melhor
14:14	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00	Grande Reportagem
16:27	Só Visto!
17:30	Canadá Contacto 2013
18:00 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:50	Telejornal Madeira
21:27	Telejornal - Açores
22:00 Programa
a designar
00:00 24 Horas
00:30	Canadá Contacto 2013
01:00 5 Para a Meia-Noite
TERÇA-FEIRA
17 de DEZembro
02:00	Bom Dia Portugal
04:56 Praça da Alegria
07:17 Os Nossos Dias
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Zig Zag
09:45	Tec@Net
10:15 A Verde e a Cores
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:01	Ler +, Ler Melhor
14:15	Rebelde Way
15:00	TelejornalDireto
16:00 Documentário a designar
16:45A Estrela Lá de Casa
17:00	Conversas do Triângulo
17:30 A Verde e a Cores
18:08 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
20:53	Telejornal Madeira
21:30	Telejornal - Açores
22:00	Festa é Festa
23:00 Programa a designar
00:12 24 Horas
00:30 A Verde e a Cores
01:00 5 Para a Meia-Noite

Agenda comunitária

Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

Natal

das crianças

Sábado 21 de dezembro, Natal das crianças, Pai Natal estará de passagem
com prendas para todas as crianças. Ementa: Hambúrguers e hot dogs para
as crianças e lombo de porco assado para os adultos. Faça a sua reserva com
Carlos Almeida 514-616-5698 ou para o Centro Comunitário 514-353-1550.
Lembramos que todas as sextas-feiras haverá jantares diferentes. Reservar
por favor. Obrigada.

Festa

de

Nossa Sra.

das

Estrelas

Festa de Nossa Sra. das Estrelas no dia 1 de fevereiro de 2013 com missa
solene acompanhada pela banda musical de Laval. Um espectáculo e jantar
com o grande cantor Português Emanuel vindo diretamente de Portugal.
Para mais informações ligar para o Sr. Ildeberto Silva 514-656-1750

Passagem

de ano no

Clube Oriental

O Clube Oriental celebra a passagem de ano, no dia 3I dezembro cocktail
das 18h30-19h30. Jantar: sopa, salada, café, sobremesa, prato principal grelhados de marisco: lagosta, lagostins e camarão. Bar aberto. Música com o
conjunto Estrelas da Noite. Bolo-rei e champanhe. Sócio: 100 orientais. Não-sócio:120 orientais. Venho à melhor passagem de ano da comunidade.

São Valentim

no

Centro Comunitário

de

Anjou

Sábado 15 de fevereiro 2014, venham festejar connosco o SÃO-VALENTIM.
Uma ementa especial será constituída por uma entrada, sopa, filet mignon e
rabo de lagosta, sobremesa e café. Para animar a noite temos NEW-TOUCH
ENTERTAINMENT. Confirmar para o 514-616-5698 ou 514-353-1550. Não
esqueça que todas as sextas-feiras há jantar, é só fazer a sua reservação.

Passagem de ano na
Associação Portuguesa

de

Hochelaga

A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga celebra a passagem de ano, terça-feira 31 de dezembro, às 18h30. Ementa: linguini de marisco, sopa, salada, bife à casa com meia lagosta e à meia-noite, 1 garrafa de
espumante por mesa e buffet. A festa será animada por DJ Miguel e animada
por Michael Costa. Para reservas: 514-254-4647, 514-452-9175, 514-2950681 ou 438-886-7616

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante: a Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Cuidado com os amores que só
causam sofrimento e dor. Pense mais
em si. Saúde: Tenderá a ter dores de
cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável no que concerne a situação laboral. Poderá vir a receber benefícios.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22
Touro: Carta Dominante: Rainha
de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua
família e à pessoa amada pois eles
sentem a sua falta. Saúde: Poderá
ser afectado por dores musculares. Dinheiro:
este período será caracterizado por dúvidas
profissionais que poderão fazê-lo tentar ser
mais contido relativamente aos seus gastos.
Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39
Gémeos: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fazer aquela
viagem há muito planeada. Saúde:
Atravessa um período regular a este nível, sem
sobressaltos nem surpresas. Dinheiro: Poderá,
em breve, ver os seus objectivos alcançados.
Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42
Caranguejo: Carta Dominante:
Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Não se
deixe levar por pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde:
Fase de fadiga excessiva. Descanse mais.
Dinheiro: Não seja demasiado auto-confiante
neste domínio, pois as coisas podem não correr como o previsto.
Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29
Leão: Carta Dominante: o Papa, que
significa Sabedoria. Amor: neste momento estará mais confiante e, por
isso, encontrará facilmente um clima
de equilíbrio nas suas relações. Saúde: Cuidado com a alimentação que faz, opte
por alimentos mais saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspectivas avizinham-se
a este nível, por isso defina cuidadosamente
os seus objectivos e empenhe-se na sua concretização.
Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39
Virgem: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: A
sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que aborda as pessoas
e as situações traduzem-se num clima
tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num momento favorável, mas em que
cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte
na projecção profissional e poderá alcançar os
seus objectivos, mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: Rainha
de Espadas, que significa Melancolia,
Separação. Amor: Surgirão óptimas
oportunidades para o compromisso
afectivo. Poderá encontrar um novo
amor ou solidificar o actual. Saúde: Possíveis
problemas no sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais optimista! Dinheiro: Não
confie demasiado nos outros ou poderá sofrer
alguns enganos.
Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46
Escorpião: Carta Dominante: 8 de
Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: Serão vividos nesta fase muitos
momentos de harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não apresenta quaisquer motivos de preocupação neste plano.
Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objectivos.
Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17
Sagitário: Carta Dominante: O
Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Uma paixão actual poderá
acabar com o passar do tempo, mas
não se preocupe pois haverá óptimas
novidades a nível afectivo no futuro. Saúde:
Gozará de grande vitalidade neste período.
Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes
de iniciar algum negócio, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências.
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42
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Membre officiel

Capricórnio: Carta Dominante: 3
de Paus, que significa Iniciativa. Amor:
Não confunda os seus sentimentos e
pense muito bem antes de assumir
uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá ser um pouco mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas suas compras, pois
não está no momento indicado para o fazer.
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36
Aquário: Carta Dominante: A Força,
que significa Força, Domínio. Amor:
Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam da sua relação
afectiva, cultive-as constantemente.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de
rins. Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns problemas financeiros, mas tudo se
resolverá.
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38
Peixes: Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização.
Amor: Visite com maior regularidade
os seus familiares mais próximos.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de pernas e musculares.
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados,
planifique muito bem as suas despesas.
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.

”Esta estratégia de fazer reféns as empresas de uma
estratégia política por parte dos sindicatos não levará
o Governo a mudar de políticas. Nós queremos empresas que sejam eficientes seja na esfera pública seja
na esfera privada”, afirmou Sérgio Monteiro aos jornalistas à margem de uma conferência hoje em Lisboa. Dirigindo uma “palavra de simpatia” aos utentes

do Metro de Lisboa que hoje não usufruíram daquele
serviço por causa da greve de 24 horas dos trabalhadores da empresa, o governante disse que “as greves
são um legítimo direito dos trabalhadores, mas, infelizmente, fazem perder clientes e perder receita e
afastam as empresas da sustentabilidade financeira,
que é uma condição para se manterem na esfera pública”. Para Sérgio Monteiro, as greves dos trabalhadores das empresas de transportes “empurram as empresas para a concessão a ser operada pelos privados,
que é exatamente o contrário daquilo que os grevistas
pretendem”.
Não sei por quanto tempo, este ministro manterá este discurso, pois bem sabemos que na maior
parte destes conflitos, os governos acabam quase
sempre por ceder, mas é de louvar e admirar esta
atitude do Sr. Sérgio Monteiro. As greves, neste
período critico que Portugal atravessa, não fazem avançar em nada a eventual saída da crise.
Penalizam a maioria dos portugueses e afastam
os potênciais investidores. Por um lado os trabalhadores queixam-se que não ganham o suficiente
para sustentar suas famílias, por outro lado perdem dias de trabalho e correspondente salário em
greves, demonstrações e protestos.
O sector dos transportes terrestre é deficitário,
sempre o foi e possívelmente sê-lo a no futuro. Que
os sindicatos e trabalhadores tentem melhorar as
suas condições salariais é normal e ligítimo. No
entanto a capacidade de pagar do governo é di-

Chamadas e
mensagens ilimitadas
através do país
+ 1 Go

45

$

por mês1

v

secretário de Estado dos Transportes afirmou
hoje que não negoceia com base em greves e
que “não há nada” que faça o Governo mudar de estratégia na área dos transportes, mostrando-se “perplexo” com a estratégia dos trabalhadores.

individuais, que ligítimamente querem mais e melhor, mas que apesar do bom trabalho que fazem,
escolhem o mau momento que o seu País atravessa para porem em prática estes meios de pressão,
que finalmente afectam muito pouco o governo,
mas bastante as centenas de outros portugueses,
que se calhar, muitos deles “pagariam” para ocupar os seus lugares.
Com isto me vou. Boas Festas para todos.

Chamadas ilimitadas através do Canada2

v

O

retamente ligada à percepção de taxas e impostos
aos outros trabalhadores ativos. E aí é que a coisa
se complica: Um país com um nível de desemprego totalmente devastador para a economia, obriga
inevitávelmentemente aqueles que têem o previlégio de ter um emprego, a contribuír através de excessivos impostos, para que o país possa continuar
a fornecer serviços aos seus cidadãos.
Seria bom que os grevistas tomassem em consideração estes factos, seria de desejar que eles pensassem em todos os outros cidadãos que por falta
de transportes, não podem ir trabalhar, doentes
que não conseguem ir ao médico e possívelmente
jovens que não podem ir à escola, colégio ou universidade. Não haverá nas suas associações, pessoas inteligentes, que pudessem inventar outros
meios de pressão, que não penalizassem tanto os
que dependem dos transportes públicos?
Quanto ao Sr. Sérgio Monteiro, que tenha firmeza e discernimento na sua dura tarefa de satisfazer, em primeiro lugar os interesses do povo
português e em seguida os interesses de grupos

Mensagens ilimitadas3

(textos, imagens e vídeos internacionais)

v

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

negoceia com base em greves”

1 Go de dados4

v

Governo “não
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Visualizador e Voice mail5

CORDONNERIE
MARIE 1980
Há 30 anos a servir a Comunidade Portuguesa
o meLhor SerViÇo de LimPeZA A Seco
• Especializado na reparação de fechos
e forros de todo o tipo de casacos
(couro e camurça, etc.)

• talhamos chaves
• Fazemos alterações e
todo o serviço de sapateiro

temoS
BonS PreÇoS

peter: 514.844-0442

20, St-cuthbert

(esquina St-Laurent, entre des Napoléon e Roy)

Desde 1980

Cuidamos de si, oferecendo
economias e muito mais

É o tempo de mudar.

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900

Les offres peuvent être modiﬁées sans préavis. Forfait disponible uniquement au Québec. 1. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux
ans. Les données sont un service mensuel compris dans les forfaits standards. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les
frais liés aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Le temps d’antenne comprend les appels du Canada vers un numéro canadien, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 20 ¢ la minute. 3. Le forfait comprend les messages envoyés du Canada vers un numéro
de sans-ﬁl canadien, américain ou international. Les messages entrants et sortants à tariﬁcation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 4. Données additionnelles : 10 $ pour 1 Go ; utilisation excédentaire facturée par tranches
de 10 $. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance aux États-Unis est de 7,99 $ pour 50 Mo pendant 24 heures. Le tarif pour l’utilisation de données en itinérance internationale est de 10 $ le Mo en Europe et de 15 $ le Mo dans les autres destinations admissibles ; consultez ﬁdo.ca/itinerance. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde
de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun durant un maximum de trois jours. 6. Non offert avec le service prépayé. Seul le titulaire du compte est autorisé à prendre un
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casais da semana

Actos Complementares
Manuel de Sequeira Rodrigues

N

o seguimento da conferência: Valor Cultural
e Económico da Língua Portuguesa no Mundo, que se realizou em Montreal, nos dias 7 e 8
de Dezembro, bem como a Comemoração dos 60
anos da Comunidade: teve um plano de actividades que pretendeu diversificar conteúdos públicos
e fomentar os laços de amizade entre Portugal e
Canadá.
Neste sentido, a acção dos nossos parceiros: Caixa Portuguesa, Instituto Camões, Governo dos Açores, Centro Comunitário Santa Cruz, Sata, Centre
D’Histoire de Montreal, Associação Portuguesa do
Canada, foram eixos importantes, cabendo ao jornal A
Voz de Portugal a gestão direta deste projecto.
Para o jornal A Voz de Portugal, a promoção do desenvolvimento cultural a informação e formação,
constitui, hoje uma orientação essencial da intervenção na nossa Comunidade.
O usufruto de bens culturais da mais diversa natureza
proporciona a cada um dos cidadãos, mais valor cultural, comercial, dando mais expressão à língua portuguesa e visibilidade para Portugal.
Outra área importante desta acção, foi o apoio financeiro do jornal aos autores do livro, Manuel Carvalho
e Joaquina Pires, “Rostos, Olhares e Identidade”, uma
Edição de inegável interesse para a divulgação da Cul-

tura de expressão portuguesa.
O evento comemorativo dos 60 anos da Comunidade,
foi palco de encontros, de emoções, de aprendizagem
e de amizade, entre centenas de cidadãos, porque a sua
qualidade suscitou o interesse do público.
Uma saudação muito particular aos assessores, Padre
José Maria, Jorge e Carina. Tenho de saudar as distintas palavras, que nos chegarão de personalidades de
Portugal, Canadá e de Montreal.
Saudo igualmente, os colaboradores do jornal, com o
meu apreço, respeito e reconhecimento pelo trabalho
de todos que, enriquecerão com o seu contributo cada
ediçao de 2013.
O que está em causa é o futuro. Um futuro que desejo
melhor para todos os portugueses e para o valor comercial da língua portuguesa no Canada e no mundo.
Valter Hugo Mãe, um dos mais destacados escritores
portugueses da atualidade, já regressou a Portugal, depois de se ter apresentado pela primeira vez no Canadá. Mergulhou os espectadores no próprio coração da
vida em sociedade: a crise económica e o sistema que
esmaga o homem.
A hitória de mulheres e da miséria dos trabalhadores.
Nem inteiramente bom , nem inteiramente mau, mas
inteiramente percorridos por questionamentos vitais,
sentimentos de angústia e de medo que invadem homens e mulheres, quando se interrogam sobre o seu
lugar no Mundo.

Apresentação da Antologia
dos Escritores Canadianos

Português sendo oriundo dos E.U. Fazendo parte integrante desta antologia o poeta Laureano Soares de-

Jorge Matos

N

o muito conhecido “Paulo’s Café” situado no
4603 Boul. St-Laurent, bem pertinho da comunidade portuguesa, no sábado 14 de dezembro
neste conceituado café houve um evento que é a
terceira vez que se realiza mas desta feita no citado café.
O evento chamou-se de “Café com Letras”. Uma
tertúlia de poetas e amigos da poesia tendo por responsáveis o Sr. Richard Simas e a Sra. Nisa Remígio
Iniciou-se a sessão com um poema a quadra natalícia
da autoria de Vinicios de Morais poema esse que foi

lido em três línguas em conjunto Português, Francês
e Inglês. Lindo poema bastante apreciado. A conhecida poetisa da diáspora a Sra. Adelaide Vilela leu
uma poesia da sua autoria seguindo-se o Sr. Laureano
Soares e do Sr. Joaquim Marques da Silva os quais
foram bastante aplaudidos. O ambiente foi bastante
animado e poético apesar de que infelizmente não
termos muitos adeptos deste género cultural mas o
Paulo’s Café esteve repleto de auditores.
O intuito principal deste encontro foi a publicação
do livro de Antologia Portuguesa Canadiana intitulada Memorias este livro escrito em Inglês e Português
tendo como editora a Sra. Fernanda Viveiros e apresentador o Sr. Prof. Hugo Hazelton que foi docente
da Universidade Concordia e que fala muito bem o

clamou uma das suas poesias deste citado livro bastante apreciada intitulada A voz do Poeta cuja ultima
estrofe cito.

A guitarra geme a poesia reza
Murmurando sonhos de grande beleza
Tempos de paixão na vida do poeta.
Vários poetas de múltiplas nacionalidades estiveram presentes caso inédito todos falavam Português.
A finalizar o Sr. Richard Simas leu em Inglês um texto da antologia uma vez que também faz parte desta. Presentes no evento o Sr. António Salvador Ex-conselheiro da comunidade, o Sr. Vitor Goncalves
que publicou o seu livro de poesia recentemente, o
Sr. Leontino Barreiros, o poeta Paulo Serralheiro a
Joaquina Pires.

Natal
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do doente em

Antero Branco
E FOTOS DE MANUEL NEVES

O

Natal do doente em Santa Cruz, tem sido integrado, nos últimos anos, no programa da
Universidade dos Tempos Livres (UTL) “Vamos
comer juntos”.
A pedido do padre José Maria, centenas de doentes e de pessoas idosas, que geralmente não saem
de casa, foram trazidas por familiares e amigos, na
passada quarta-feira, à igreja que outrora frequentavam. Como habitualmente, na missa natalícia, presi-

dida pelo padre José Maria, concelebrada pelo padre
António Araújo e ainda com a participação do diácono Ramos, dedicada aos enfermos, tem um sabor
particular. Durante a celebração todos aqueles que o
desejam, recebem a Santa Unção. Após a cerimónia
religiosa, cerca de duzentos e cinquenta, desceram
ao salão de festas para o almoço tradicional de Natal
composto de bacalhau cozido com todos, uma oferta
da mercearia Sá & Filhos e como sobremesa o famoso Bolo-Rei. A refeição servida às mesas pela equipa
habitual, mas desta vez, com a colaboração dos funcionários da farmácia Pharmaprix da Mont-Royal,
aonde trabalha a nossa amiga Manuela. Além da
preciosa ajuda, ofereceram dezenas de prendas aos
participantes. A fadista Ausenda Rodrigues, que com
as suas oitenta primaveras, cantou, acompanhada à
guitarra pelo Senhor Travassos e à viola pelo Senhor

Santa Cruz

Patrício, Júlia Gabriela, Maria Melo, Maria Lopes,
Maria Ponteira, Palmira Fernandes, Dinísia Gabriel,
José Dias, Isabel do Souto e accompanhada pelo padre José Maria Cardoso. Após o desfile, o DJ Miguel,
com a sua música, fez dançar os menos jovens, numa
ambiência de fraternidade e de alegria.
Espero que o Natal do doente e do idoso não seja
só por um dia. Quantos dos nossos mais velhinhos
vivem em lares ou em instituições hospitalares, sem
receberem visitas de familiares ou de amigos. Minha
mãe reside, na área de Boston e vive numa dessas
residências. Por sorte ou por princípio, minha irmã
Emília a visita com frequência e eu, e meus dois outros irmãos, como residimos mais longe, tentamos,

mais ou menos uma vez por mês lhe fazermos uma
visita. Sempre que lá vou, levo-lhe a Voz de Portugal.
Ela gosta muito de ler. Mas ninguém visita, a maioria
dos que lá estão. É triste! Por vezes, as famílias os

instalam nesses estacionamentos, como o padre José
Maria lhe chama, esquecendo-se daqueles que tanto
os amaram e que precisam de carinho.
Aproveito esta ocasião para desejar um feliz Natal a todos os leitores deste semanário.

Luís, alguns dos seus fados. Os seus (suas) admiradores mataram a saudade de uma voz que marcou
a comunidade. O momento mais divertido, foi sem
dúvida alguma o desfile sénior “VELHOS SÃO OS
TRAPOS”, sob a direcção artística de Joaquina Pires
e de Olga Loureiro. Uma dezena de manequins desfilara na passarela a alta-costura, que elas próprias
confeccionaram. As pessoas que desfilaram foram
Rosa Bernardo, Nivéria Tomé, Maria Cunha, Rosa

Valter Hugo Mãe
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e o
apocalipse dos trabalhadores
ele vê nesse estilo, uma maneira de dar uma nova
harmonia ás paginas. Até o seu nome está escrito em
Miguel Félix
o dia 11 de dezembro passado, o escritor Valter Hugo Mãe ofereceu uma conferência literária, no ambiente do grupo “ Lisez l’Europe”.
Foi com o apoio do Instituto Camões, que o autor
Valter Hugo Mãe pôde apresentar a própria visão
da sua obra, “O Apocalipse dos Trabalhadores”,
na Universidade de Montreal.

N

trágico onde o autor quer transmitir uma homenagem
às mulheres. O Valter Hugo Mãe descreve nesse livro, que a vida é uma festa e uma alegria, por vezes,
muito curta. Mas a filosofia importante do livro, que
o autor nos ensina é que o bem é qualquer coisa de
muito pessoal. O que é bom para os outros, não é
necessáriamente bom para nós.
Esta conferência permitiu ao Valter Hugo Mãe
de ganhar mais adeptos em Montreal, onde o seu
estilo, não conforme, surpreendeu, mas atraíu novos leitores. Um autor a ler e possívelmente um
dia, a ver, numa sala de cinema.

Foi numa sala cheia que o escritor Valter Hugo Mãe
fez a apresentação do seu estilo literário. Durante o
encontro, os presentes acabaram por compreender a
origem do seu anti-conformismo.
“O apocalipse dos trabalhadores” é uma obra literária sem uma letra maiúscula, porque ele não quer impor ao leitor uma regra de leitura. Do mesmo modo,

letra minúscula, já que o seu verdadeiro nome é Valter Hugo Lemos.
«O apocalipse dos trabalhadores» é um romance

Frescura absoluta…

para saborear durante o tempo das Festas!

Siga-nos no ...... ou visite www.odessapoissonnier.com
Conchas
PASSION DE LA MER
225 g
Marisco – Camarão –
Camarão e Caranguejo

9

3/ 99$

Lagostins

Tamanho 18-24 / 800 g

Vieiras ROYAL FUNDY
Tamanho U-10

Porções de caranguejo
gigante da neve
Tamanho 14 +
Produto du Québec

Polvo

1 kg e menos

POUPANÇA
DE

6$

39

99$
/ saco

Camarão bambou gigantes selvagens

24 unidades
Produto do
Nouveau-Brunswick

59

99$
/ caixa

12

/ lb
48,48$ / kg

Ostras Beausoleil

Tamanho 4-6 / 1 kg

NA COMPRA DESTE PRODUTO,
RECEBERÁ UMA SENHA, PRENDA
ODESSA, NO VALOR DE $5.00
,APLICÁVEL NA SUA PRÓXIMA
COMPRA !

21

99$

21

Anjou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Halles d’Anjou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 514 355-4734
Beloeil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Place Beloeil .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 446-2000
Brossard  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Quartier DIX30  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 656-9599
Laval  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Centropolis / Marché Gourmand  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 681-3399
Montréal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4900, Molson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 514 908-1000
Saint-Jean-sur-Richelieu  .  .  .  .  .  .  .  .  .Halles St-Jean  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 349-5330
Sorel-Tracy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6950, Marie-Victorin  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 450 743-0644

99$

/ lb
28,64$ / kg

Tubos de lubas FLUID
1 kg

POUPANÇA
DE

3

$

99$
/ caixa

POUPANÇA
DE

6

4$

99$
cada

2

99$
/ lb
6,59$ / kg

Na compra de
10 lb e mais

1

99$
/ lb
4,39$ / kg

A maior escolha de peixes e mariscos no Quebeque !

Preços estão em vigor em todas as sucursais Odessa, até Domingo 5 de janeiro
de 2014 . segundo a disponibilidade no estabelecimento, ou até ao esgotamento
dos produtos . As fotos desta publicidade são apresentações sugeridas .
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Mensagem de Natal para
Comunidades alerta para

risco de abuso

O

secretário de Estado das Comunidades aproveitou a tradicional mensagem de Natal para
pedir aos portugueses que tencionam emigrar que
se informem sobre a realidade que os espera, para
evitar situações de abuso e exploração.
Numa mensagem dirigida “à grande Família Portuguesa”, José Cesário faz uma referência aos que, “em

virtude de situações de dificuldades e carências”, se
veem obrigados a sair do país, “não por opção, mas
por necessidade”. “Mais jovens e mais velhos, de vários extratos sociais, vários são os Portugueses que se
encontram nesta situação”, reconhece o governante.
A todos eles, o secretário de Estado relembra que
“é essencial informarem-se acerca da realidade que
vão encontrar e estarem cientes dos direitos que os
assistem, para evitar cair em situações de abuso ou
exploração”.

Recomenda a consulta da campanha “Trabalhar no
Estrangeiro -- Informe-se antes de partir” e apela aos
emigrantes que, no caso de terem dificuldades, recorram aos postos diplomáticos, consulados ou embaixadas, a procurar ajuda. “Devem continuar a contar
com Portugal, continuarem ligados a Portugal, quer
de forma direta, quer através do relacionamento com
as Comunidades Portuguesas estabelecidas há
mais tempo e conhecedoras da realidade local”,
aconselha ainda. Na mesma mensagem, José
Cesário reitera que a contribuição das Comunidades Portuguesas para o presente e futuro
de Portugal “é da maior importância e permite ao País adquirir uma dimensão que de outra
forma não teria”. Dirigindo-se aos empresários
portugueses no estrangeiro, “que estão a dar um
contributo fundamental para a recuperação” da
economia, o secretário de Estado agradece o
esforço e confiança, contributo que considera
“decisivo para o futuro de Portugal”.
Cesário agradece ainda a todos os que trabalham na rede diplomática e consular, que “ajudam a
transmitir uma imagem de um Portugal moderno”, e
aos “homens e mulheres de cultura, aos professores,
aos académicos, aos investigadores, aos que promovem a Língua e a Cultura Portuguesas no mundo”.
O governante termina a mensagem com uma “nota
de confiança no futuro que se alicerça em sinais positivos”: “No arranque do Ano Novo, quero reafirmar a
enorme esperança que temos para o futuro do nosso
país”.

Maria Manuel Mota vence
Prémio Pessoa 2013

A

investigadora Maria Manuel Mota foi distinguida com o Prémio Pessoa 2013, anunciou
hoje o júri, em Sintra.
Maria Manuel Mota, de 42 anos, licenciou-se na
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, desenvolveu estudos sobre a malária e trabalha atualmente no Instituto de Medicina Molecular. Na ata do
júri que reuniu hoje em Setais, em Sintra, é destacado
“o seu empenho entusiástico no que se pode chamar
de cidadania da ciência”, sendo fundadora e presi-

dente da Associação Viver a Ciência, que “tem como
objetivo encorajar a filantropia em Portugal”.Natural
da freguesia da Madalena, no concelho de Vila Nova
de Gaia, fez o mestrado em imunologia e concluiu a
sua tese de doutoramento na University College de
Londres, em 1998, tendo feito o pós-doutoramento
na New York University Medical Center, em 2001.
Foi investigadora principal no Instituto Gulbenkian
de Ciência e é desde 2005 investigadora principal do
IMM e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
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Por dia 35 empresas O dia em que EUA e Cuba

fecham portas

O

número de empresas em dificuldades não
pára de aumentar. O Diário de Notícias destaca, este domingo, que até ao passado mês de Novembro mais de oito mil foram obrigadas a fechar,
representando um universo 13,4% superior ao registado em 2012.

O DN refere que de Janeiro a Novembro deste ano,
citando dados da Ignios (empresa especializada em
serviços de gestão integrada de risco), que o número
de insolvências cresceu 13,4%, o correspondente a
um total de 8.119 casos.
Ou seja, por dia, 35 empresas fecham portas. Estes
dados mostram também que nestes meses, o número de insolvências ultrapassa já as registadas no ano
passado.
“Neste meio ambiente muito desfavorável para actividades mais expostas aos riscos do mercado interno
têm ocorrido elevadas declarações de insolvências,
mas também muitos processos especiais de revitalização e de cessações de actividades sem processos
quando não existem credores externos envolvidos”,
refere o relatório da Ignios.
Por sector, segundo o documento, a construção e
obras públicas surge em primeiro, “extremamente
vulnerabilizada pela forte diminuição do investimento do Estado, das empresas e das famílias”, 1.544 casos mais 90 do que em igual período do ano passado.
A este segue-se o comércio a retalho, “muito fragilizado pela desvalorização do mercado interno e por
um longo e continuo processo de concentração”, tendo registado 1.338 processos de insolvência.

apertaram a mão por

U

m gesto inédito, sem precedentes foi protagonizado, terça-feira, pelos presidentes norte-americano, Barack Obama, e de Cuba, Raúl Castro, que se cumprimentaram. Segundo a agência
Reuters, esta foi a primeira vez que tal sucedeu
em mais de 50 anos.
Hoje, pela primeira vez em 50 anos, um Presidente norte-americano cumprimentou um líder cubano.
Tudo aconteceu durante as cerimónias fúnebres de
Nelson Mandela, no estádio Cidade do Futebol, no
Soweto, em Joanesburgo.Barack Obama estendeu,
sem hesitar, a mão para cumprimentar Raúl Castro
Ruz.

Avião

Mandela

militar pode ter
fotografado raptor de

U

m militar britânico, Philip Burden, declarou
que um avião português ao serviço da NATO,

Maddie

em exercício, fotografou, entre outras coisas, a
zona da praia da Luz no dia em que Madeleine
McCann desapareceu, indica o Express. O
especialista adiantou que a polícia portuguesa tem essas imagens na sua posse.
No dia em que Madeleine McCann desapareceu, um avião militar andou a fotografar a
zona em pormenor, o que pode trazer novas
pistas para o caso.
O militar britânico Philip Burden disse
que se tratava “de um exercício de treino da
NATO que costuma ser utilizado em várias
missões”.
“De acordo com as minhas fontes, foram
passadas imagens à polícia portuguesa depois do seu apelo por informação quanto ao
desaparecimento de Madeleine”.
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Dono

da Airbus suprime 5.800
postos de trabalho na Europa

O

grupo de aeronáutica e defesa europeu
EADS, dono da Airbus, informou hoje que
prevê suprimir 5.800 postos de trabalho nos próximos três anos em Espanha, França, Alemanha
e Reino Unido, noticia a agência Efe.
O plano de reestruturação apresentado hoje, durante uma reunião do comité europeu, realizada na Alemanha,
afeta a divisão Airbus Defesa e Espaço e vai aplicar-se até ao final de 2016,
segundo um comunicado divulgado
pelo grupo, depois da conclusão do encontro. Nos 5.800 postos de trabalho
está incluída a não renovação de 1.300
contratos temporários.”Devemos reforçar a nossa competitividade e as nossas
atividades espacial e de defesa e devemos fazê-lo agora”, afirmou o presidente executivo da EADS, Tom Enders, no
comunicado.O responsável explicou que,
tendo em conta a quebra dos mercados
tradicionais, o grupo deve melhorar de
forma urgente o seu acesso a clientes internacionais e a mercados em expansão,
o que exige reduzir custos, eliminar a duplicação de recursos e ganhar eficiência
em investigação e desenvolvimento.A administração
do grupo mostrou hoje disponibilidade para iniciar
negociações com os representantes dos trabalhadores, para alcançar acordos que permitam reduzir os

custos salariais e que possam contribuir para atenuar
o impacto do plano de reestruturação.”Este plano de
reestruturação é indispensável para garantir o futuro
da nossa atividade espacial e de defesa. Adotaremos

todas as medidas necessárias para reduzir o possível
o impacto social dos ajustes necessários”, afirmou o
diretor de recursos humanos da EADS e da Airbus,
Thierry Baril.

Papa Francisco eleito
Personalidade do Ano
O

Papa Francisco foi hoje anunciado como
sendo a ‘Personalidade do Ano’ 2013 para a
revista Time, um título que disputou com Barack
Obama, Edward Snowden ou Bashar Al-Assar.
A ‘Personalidade do Ano’ 2013 para a revista Time
é o Papa Francisco. Este título é atribuído pela revista
norte-americana em função da pessoa que os editores
consideram que teve maior influência nas notícias do
ano, sejam boas ou más.Os dez finalistas haviam sido
anunciados na segunda-feira pela editora-chefe da
Times, Nancy Gibbs, numa lista que englobava personalidades tão díspares como a cantora Miley Cyrus

Troika “ou

é um bando
de hipócritas ou de
irresponsáveis”

M

arques Mendes, no comentário semanal
para a SIC, afirmou que os responsáveis
pelo programa de ajuda externa a Portugal “estão
a dizer uma coisa e a fazer exactamente o contrário”. O ex-líder do PSD acha que ou são “um bando de hipócritas ou de irresponsáveis, ou talvez os
dois”.
Luís Marques Mendes, no comentário para a SIC,
deu a sua opinião sobre Christine Lagarde e afirmou
que houve algumas desavenças nas palavras dos líderes da ajuda externa. Neste momento, Marques
Mendes vê a Europa a “defender a austeridade e não
o crescimento” e Lagarde a admitir que “houve erros

nos programas de ajuda a Portugal e à Grécia”. No
fundo, “houve uma redução do défice muito rápida
enquanto deveríamos ter distribuído melhor a austeridade”.
“O que mais chocou” o conselheiro de Estado de
Cavaco Silva, foi a falta de uma “palavra de perdão,
arrependimento ou mudança de atitude, visto que a
troika ainda cá está e não fez nada para mudar a situação”.Para o político, a consequência desta “troca
de ideias” é que as “pessoas têm de fazer sacrifícios
em exagero”.“O cidadão normal que não é licenciado em economia nem em política diz que afinal esta
gente tem duas caras e deixa de confiar nos líderes”,
acrescentou o comentador.

ou o Presidente do Irão, Hassan Rouhani.

ÚLTIMA OPORTUNIDADE!

Oferta termina no 24 de dezembro de 2013.

Acontecimento

por

EXAME
À

*

V I S T A

NO PRÓPRIO LOCAL
POR OPTOMETRISTAS

FALHAR ISTO,
NÃO SERIA UMA

PRENDA!
L’avvenimento
per

2 PARES de óculos completes
PELO PREÇO DE UM.

*
29 SUCURSAIS NA REGIÃO
DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal
Rosemont • Villeray

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :

DR SYLVAIN ROSS,
OPTOMETRISTA

514 270-8158
newlook.ca

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, e não pode juntar a qualquer outro
artigo em promoção. Armação a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.
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Aniversário do Solmar no Velho Montreal
1 de janeiro ao 31 de dezembro de 2014

SOLMAR
info@solmar-montreal-com | www-solmar-montreal.com

111 St-PAuL eSt, VeLho Porto de montreAL

FESTEJE A 41ª NOITE DE SÃO SILVESTRE
NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013
CONNOSCO, OUVINDO E DANÇANDO
AO SOM DOS NOSSOS FAMOSOS
ARTISTAS PORTUGUESES E
SABOREANDO UM JANTAR DE
GALA DE 6 SERVIÇOS A 100$ P.P.
A PARTIR DE JANEIRO 2014
FADOS & GUITARRADAS
TODAS AS SEXTAS E
SÁBADOS, A GRANDE FADISTA
MARTA RAPOSO, JOSÉ JOÃO,
JO MEDEIROS E OUTROS
ARTISTAS A ANUNCIAR

FESTEJE O DIA DE
S. VALENTIM CONNOSCO
OUVINDO O GRANDE
ARTISTA PORTUGUÊS
JOSÉ ALBERTO REIS
ASSIM COMO
OS NOSSOS
ARTISTAS DA CASA
FAÇA PARTE DO FESTIVAL DE ABRIL EM PORTUGAL
EM MONTREAL NO SOLMAR DO
1º DE ABRIL ATÉ AO 10 DE JUNHO DE 2014

Sugerimos, no rés-dechão, La Sauvagine
que continua a oferecer as especialidades
da caça canadiana.
Aberto todos os dias
das 12h às 23h, situado no 115 St-Paul E.
Para a passagem de
Ano, o restaurante
La Sauvagine oferece
uma ementa de 4 serviços na noite do 31 de
dezembro e no 1º de
janeiro, 60$ por pessoa.

A ADMINISTRAÇÃO DO RESTAURANTE DESEJA A TODOS OS SEUS
CLIENTES E AMIGOS UM FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
pour plus d’information: tél.:514-861-4562 | Fax : 514-878-4764

Site web: www.solmar-montreal.com

E-Mail: info@solmar-montreal.com
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O Pesadelo do Desemprego

O

Augusto Machado

que será dum país sem jovens? E o que leva
ou levou a considerar deixar o seu país de
origem e ir para o estrangeiro?
A resposta, num estudo feito recentemente é: o desemprego e a segurança profissional, mais de 62%
dos que saem do país esperam encontrar no país de
destino segurança no trabalho. Os inquiridos, 57%
dos jovens portugueses querem emigrar. E, 40,4%
escolhem Áustria, Alemanha e Suíça e 19% optam
por USA e Canadá. Segurança profissional, pensões
estáveis e estabilidade política são as principais motivações para sair do país.
A maioria dos jovens portugueses, entre os 15 e os
24 anos, pretende emigrar em busca de emprego.
Mas o desejo é extensível a quase metade da população nacional: 40% em idade ativa admitem sair do
país. Portugal é o país da Europa onde as pessoas
mais desejam emigrar; as motivações principais são:
mais oportunidades profissionais e melhores condições de vida. A Alemanha, Áustria e a Suíça lideram
a lista dos destinos de eleição de metade dos inquiridos.
De acordo com um estudo internacional encomendado pela seguradora Zurich, que avaliou doze países, só na Rússia o desejo de emigrar é superior ao
português. E as razões são diferentes: os russos saem
à procura de uma vida mais simples – com menos
crimes e corrupção.
Ao contrário, para os portugueses, segundo o mesmo estudo, a segurança e estabilidade no emprego é
o mais importante.
Os autores do estudo sobre a emigração em Portugal vem a confirmar o que já se esperava: a rotura na
Segurança Social.
Senão vejamos: “A maioria dos jovens, que custaram muito dinheiro ao país para se formarem, pretende trabalhar no estrangeiro, o que significa que
provavelmente também será lá fora que irá constituir família.
Ora, isto agrava não só o problema de envelhecimento do país, que atualmente já é preocupante,
como também vai antecipar a rotura do regime de
segurança social que, atualmente, também já sabemos ser insustentável”. Se a situação não mudar,
cada jovem tem, por si, que assegurar a sua reforma.
O Estado não vai poder pagar...
O problema é ainda mais grave porque o desejo de
emigrar não se circunscreve somente à população
jovem. Cerca de 40% dos portugueses de todas as
faixas etárias não descarta a possibilidade de sair
do país. O mesmo estudo alerta que, “quantas mais
pessoas, em idade ativa saírem, menos contribuintes
haverá para financiar a Segurança Social. Corre-se,
portanto, o risco de haver o colapso do regime de
pensões que poderá acontecer mais cedo do que está
previsto”.
Sempre tive a esperança de que aquilo que aconteceu aos jovens da minha geração, que também tiveram que emigrar, nos anos 50, não voltasse mais
acontecer. Admito que também nesse tempo havia
miséria, mas o nosso maior problema era a ditadura,
era aquele medo terrível de sermos apanhados por
algum ´bufo´, informadores da PIDE.
Nesse tempo já trabalhava na cidade invicta, participei nas eleições apoiando o General sem medo
- (Humberto Delgado). Hoje, os jovens emigram por
outras razões – falta de emprego, sentem-se inseguros, não têm confiança no futuro nem nos políticos
atuais.
E, o país e os seus líderes políticos, continuam a
não encontrar soluções viáveis para manter a juventude a trabalhar e a criar riqueza neste nosso
Portugal, tão invejado por quem nos visita. Lembro-me, em fevereiro de 1958, trabalhava eu em
Manitoba para a CNR, hoje Via Rail, com a temperatura 40º negativos, e um amigo canadiano
pergunta-me: Porque é que deixaste um país tão
lindo como Portugal, e com um clima tão bom?...

REGRESSO A CASA: Um diário açor iano

Mentiras

muitas vezes repetidas

Joel Neto
Terra Chã, 3 de Novembro de 2013
Carlos do Carmo faz cinquenta anos de carreira.
Acompanho-o há mais de vinte, pelo que me sinto
no direito de perorar. É o melhor cantor português de
que consigo lembrar-me. Cantou os melhores poetas,
foi compagnon de route dos melhores compositores,
inspirou as melhores imitações. Ouve-se um disco
dele e tudo aquilo é trabalho, cuidado, rigor. Portanto, é de facto pena que, nos últimos dez/quinze anos,
se tenha dedicado tanto ao seu próprio traje de luzes
e, no geral, fale hoje muito mais do que aquilo que
canta. Ainda esta semana, na grande entrevista do JL,
pergunta-lhe o José Carlos Vasconcelos, para abrir
as hostilidades: “Com que pergunta começaria uma
entrevista a Carlos do Carmo?” E ele, automático:
“Perguntaria: ‘Ainda não estás cansado da tua utopia?’” Se eu não estivesse a tentar reduzir nos anglicismos, teria suspirado como os adolescentes: “Oh,
please…” Como estou, pus simplesmente o jornal de
lado e fui ouvir “No Teu Poema.”
Confirma-se: o Melville tem muito mais medo da
Catarina do que de mim. Ele sabe onde está o poder.
Terra Chã, 4 de Novembro de 2013
Não, o Pão-por-Deus não acabou. Resistiu até à
ausência de feriado, mesmo se ontem nos sobraram
bastantes mais rebuçados do que no ano passado.
Creio que este foi o pior ano e que, em 2014, a tradição se terá já revitalizado um pouco, mesmo que no
domingo imediatamente a seguir ao dia de Todos os
Santos. Em todo o caso, teremos de empenhar-nos.
Apesar de ser resultado da mesma preocupação de
cultuar os mortos, como não se cansou de me dizer
a A.L. durante a nossa conversa em frente à igreja
da Sé, sábado de manhã, o Halloween não precisa
de que ninguém o defenda. O Pão-por-Deus continua
ameaçado e é nele que devemos concentrar-nos.
Mais cedo ou mais tarde, terei de reavaliá-lo. Para
já, cada semana em que consigo extrair deste diário
seis mil caracteres com um mínimo de interesse, para
satisfazer ao menos o compromisso com o “Diário
Insular”, já me parece uma vitória. Para dizer a verdade, olho para os elementos do outline afixados pelas paredes, percorro a grelha de capítulos e acrescento-lhe a agenda das colunas fixas nos jornais, e
não sei até quando, exactamente, conseguirei manter
o ritmo dele. Mas também há-de depender um pouco
de mim, não?
Terra Chã, 6 de Novembro de 2013
Está decidido: este ano passo o Natal na Terra Chã.
Há precisamente dezasseis anos que não o passo com
os velhos pais. Penso nisso e pergunto-me como posso ter deixado os anos acumularem-se desta maneira.
Nada me ocorre agora, pois, senão recuperar o tempo perdido. Ainda temos muitos Natais para passar
juntos – eis aquilo que disse ainda há pouco a mim

próprio. Portanto, até aí consigo ser meu psicólogo.
Com a culpa é que ainda hoje não sei como se lida.
Terra Chã, 7 de Novembro de 2013
Primeiro pareceu-me uma brincadeira, depois encontrei razões para me preocupar. Ou muito me engano, ou começa efectivamente a ganhar lastro entre
uma parte da elite política e social de São Miguel a
ideia de que a Terceira tem “demasiado poder” no
actual status quo regional. Vejo-o no Facebook e, de
repente, vejo-o um pouco por todo o lado. Ou fiquei
subitamente paranóico, ou estamos um pouco mais
longe do que devíamos da coesão de que precisamos.
Em defesa do bem maior, espero estar paranóico.
Às vezes parece-me que o mundo está todo nisso, a
espécie toda: nos modos com que uma pessoa coloca
em cima do tapete rolante do supermercado a placa
Cliente Seguinte.
É fácil parecer-se inteligente quando se é céptico. O
optimismo, ao menos, tem desafio.
Terra Chã, 8 de Novembro de 2013
Por outro lado, esta terra conserva para o forasteiro
uma magia e um mistério que, muito provavelmente, são os seus maiores valores. Demonstrou-o ainda
ontem o jornalista Mário Crespo, com o modo como
ouviu e repetiu as palavras de Duarte Freitas, entrevistado no “Jornal das 9” da SIC Notícias: “Apesar
de tudo, é bom viver nos Açores.” É de facto bom
viver nos Açores. Os continentais intuem-no e imaginam que seja bom visitar os Açores também. Como
é que não se consegue transformar isto em economia
e em turismo – eis o que não me entra na cabeça de
maneira nenhuma.
Ou muito me engano, ou vem aí um fenómeno verdadeiramente vulcânico na literatura açoriana e portuguesa. Lê-se o seu “Há-De Flutuar Uma Cidade
No Crepúsculo Da Vida” e não se acredita que tenha
apenas dezanove anos. Depois vai-se ler um conto,
daqueles em que está sempre a trabalhar porque a
literatura se tornou uma obsessão, e a perplexidade
reitera-se. Melhor fixar este nome: Leonardo Sousa.
Um garoto de São Miguel, assistente técnico de informática e Escritor com maiúscula.
Sou conhecido há duas décadas pela pouca disponibilidade para as alterações à rotina. Sempre trabalhei muito e sempre tive demasiadas ambições para a
minha pouca inteligência, quanto mais para os meus
eventuais interesses sociais. Houve momentos em
que senti culpa e outros em que não senti culpa nenhuma, desde logo porque também ocorre os amigos,
os colegas de profissão, os camaradas de letras, os
artistas e os anfitriões desejosos de partilha exercerem disponibilidade acima do razoável. Neste momento, sou culpado. Acordo de madrugada, faço uma
caminhada, trabalho no romance a manhã toda, uso a
hora de almoço para ir dar umas braçadas à Silveira,
a ver se consigo mudar o filtro – e depois volto para
a máquina, para mais nove ou dez horas de trabalho,
desta vez para os jornais. Não sobra tempo nem para
o facultativo, nem para o obrigatório. Sei-o e, se escrevo agora sobre isso, também é na esperança de
que alguém o leia. Sou culpado e quase nunca sinto
culpa, porque se trata de escrever. Mas esta semana,
por exemplo, não fui ver o Zeca nem nenhum dos
seus dois filmes, exibidos no Outono Vivo – e agora
estou envergonhado de mim próprio.
http://www.facebook.com/neto.joel
http://www.joelneto.com/

Artistas Luso-Canadianas
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L

iana Martins Medina, com idade
de 13 anos, é uma grande artista
de ballet. Este mês de dezembro, do
14 ao 30, ela encontra-se na Place-des-Arts, no espectáculo de ballet
de Casse-Noisette.
Também é uma grande jogadora de
voleyball com o colegio que frequenta, elas foram até à final, mas perderam
em tempo supplementar onde ganharam então a medalha de prata. É igualmente uma das melhores alunas no seu
colégio. Liana é filha de Pedro Medina
e Sandy Martins, e tem por avós paternos Victor Medina e Emília Cândido,
e os avós maternos Eduíno Martins e
Odete Bento. Emma de 9 anos, irmã de
Liana para além de dançar ballet tam-

bém tem outros talentos musicais e é
uma maravilha ouvi-la tocar piano.
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Câmbio do dólar canadiano

17 de DEZEMBro de 2013

1 Euro = CAD 1.464430

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

FARMÁCIAS

AGÊNCIAS DE VIAGENS

Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

ALGARVE
681 Jarry Est

514.273.9638

CONFORT

Farmácia
Louise Dadashzadeh
13 Rua Rachel O
Entrega gratuita

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LATINO

177 Mont-Royal Est

514.849.1153

Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira
9H00-15H30
Quarta-Feira 9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-17H00
Sexta-Feira
9H00-12H30

LISBOA

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CAIXA PORTUGUESA

355 Rachel Est

514-288-4864

FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
Eduino Martins
Pedro Alves

514.844.3054

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

IMPORTADORES

BANCOS
2615 Place Chassé 514.845.0164
Web: www.ferma.ca

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8
T.: 514.495.3284
Associação de Nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1
T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá
4170, St-Urbain, H2W 1V3
T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6
T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8
T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West Island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6 T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3
T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec
T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2
T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1
T.:514.273.4389

4244 St. Laurent

MERCEARIAS

514.842.8077

Mercearia
Portuguesa

CANALIZADOR

4701 St-Urbain
514.842.3373

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito

514.725.6531

MONUMENTOS
CONSTRUÇÃO

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC

fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas 514.467.0044

CONTABILISTAS

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

NOTÁRIOS

Me. LUCIEN BERNARDO

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

DENTISTAS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

RESTAURANTES

IMPÉRIO
1292 Jarry

514.721.5665

ELECTRICIDADE
514.385.1484
514.385.3541

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

TRADUÇÕES
Sandy Martins

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

514.943.7907

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho 514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria 514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude 514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

ELECTRO-LUSO
225 Gounod

TRADUÇÕES

3224 Bl. Rosemont

514.507.7686

111 St-Paul E.
514.861.4562
Web: www.solmar-montreal.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

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

Quinta-feira 19 de Dezembro

Filarmónicas
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
514.982.0688

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

igrejas
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

- Adega mayor em portugal

Sábado 21 de Dezembro
Bell Fibe: 880
Videotron: 255

- Presépio na ribeira grande, Açores
- super mercado canadiano
vendem produto portugueses
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EMPREGOS

EMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência a tempo inteiro.
514-814-0362

Precisa-se de
cozinheiro com
experiência
na cozinha
portuguesa
tradicional.
José:
514-293-8450
Vende-se pneus usados de
inverno de dois anos.
Goodyear Nordic
P195-65r15.
Bom e barato.
514-571-1924

Precisa-se senhora para
limpeza e governanta de
casa, honesta, fiável c/experiência a tempo inteiro, 5
dias por semana em Outremont. Não temos crianças
pequenas. Referências.
Deve falar Inglês
514-830-9791

aluga-se

Aluga-se 31/2.
514-252-8692

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

serviço

Faço rissóis de camarão,
carne, de atum e pastéis de
bacalhau para restaurantes
e privado.
Contatar
São: 450-433-0022

VENDE-SE

Discoteca
Portuguesa
Anabela Rodrigues
514-979-9592
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

vidente

4242, boul. st-laurent, suite 204
montréal, Qué., H2w 1z3

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA

†

Alfredo Borges

Faleceu em Montreal, no dia 17 de dezembro de 2013 com 87 anos de idade o senhor Alfredo Borges, natural da
Matriz, cidade da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores. Esposo da senhora
Izaura Ferreira.
Deixa na dôr sua esposa, sua filha Filomena (Esposa do já falecido Anthony
Aguiar), e seu filho David. Seus netos
Jessica e James, seus irmão/ãs, sobrinhos/as, cunhados/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 18 de dezembro de 2013
das 14h à 17h e das 19h às 22h. O fúneral realiza-se amanhã,
quinta-feira às 10h na igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no Cemitério Notre Dame des Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia que vai
ser realizado domingo Às 11h30 na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que,
de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem-Hajam.

†

ANTÓNIO TAVARES PLACIDO
1944-2013

Faleceu em Bristol, Rhode Island no
dia 23 de novembro de 2013, com a
idade de 69 anos, o senhor António
Tavares Placido natural de Porto Formoso, São Miguel. Filho do falecido
Artur Pacheco Placido e Maria da
Conceição Tavares.
O senhor Placido imigrou para Montreal em 1965 e trabalhou para CARA
no Aeroporto Dorval durante 7 anos
antes de imigrar para Bristol, Rhode
Island, onde trabalhou no “Triangle
Wire and Cable” em Pawtucket, durante muitos anos, até à sua reforma.
Deixa na dor sua esposa Natália (Silva) Placido, filhos António
S. Placido (Lisa) e Kevin S. Placido (Stephanie). Irmãos, Artur
Tavares Placido (Louisa) de Bristol, José Tavares Placido de
Montreal, e o falecido Carlos Manuel Tavares Placido (Lena),
irmas Maria de Melo (Manuel) e Conceição “Connie” Tavares
Placido (Bülent) de Montréal. Netos – Antonio J. e Andrew A.
Placido e muitios sobrinhas et sobrinhos, familiares e amigos.
Renovam com profunda saudade a missa do primeiro mês que
será segunda-feira, dia 23 de dezembro na Santa Cruz pelas
18h00.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que
se dignaram tomar parte nas cerimonias Funebres ou que, de
qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem-Hajam.

†

Emillia Pimentel

Faleceu em Montreal, no 4 de dezembro de 2013 com 87 anos de
idade a senhora Emilia Pimentel, natural do Porto Formoso, São Miguel,
Açores, esposa do já falecido
Manuel Carreiro.
Deixa na dôr seus filhos/as Maria,
José (Graziela Aguiar), Manuel (Nancy Turner) e Natalia (José de Sousa),
seus netos/as Dorothy (José Cardoso), Tracy, Bobby (Tania Lopes) Lucie, Jessica, Emelie, Andrew, Emma,
Charlotte Luz, Christina (Tony), José
(Dora) e Sarah. Seus bisnetos/as,
suas cunhadas, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduino Martins
Missa do corpo foi realizada, sexta-feira dia 6 de dezembro às
11h30 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério Notre
Dame des Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que,
de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem-Hajam.

Condo sobre 2 andares muito bem situado à beira das ruas Rachel e St-laurent
na tranquila rua de St-Dominique. Construido em 1997. 1 grande quarto que poderia ser convertido para 2 quartos. Tem
lareira. Chão de madeira. Balcão intimo.
Vale uma visita ! $296,500 negociavel.

Belo e espacioso condo de 1104 pc. 2 quartos
fechados com a possiblidade de 3. Construçao ’99. Tem lareira. Chão de madeira. Balcão
em frente e atrás. 5 electrodomésticos incluidos. Estacionamento exterior. Rua Gilford, a 3
minutos a pé da rua Mont-Royal e do metro.
Venham vêr! $389,000 negociável.

VENDIDO
SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com
5 apartamentos a render. Garagem. Locatários de longa data. Muito potencial!
Interessante para investores…
$799,000 NEGOCIÁVEL

Novo e espacioso condo com 2 quartos
fechados. Construido em Novembro 2012.
Tetos de 9 pés e uma abundançia de janelas grandes, dão a este condo uma boa
claridade. Ocupação rápida! Muito perto de
as Promenades Masson. $259,000
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anedotas
Honrar o pai e a mãe
Na catequese, pergunta o padre ao Carlinhos:
- Qual é o quarto mandamento?
Responde o Carlinhos:
- Honrar pai e mãe.
O padre:
- Muito bem! E tu tens cumprido esse mandamento?
O Carlinhos:
- Não, senhor!
O padre:
- Se não cumpres, cometes um pecado!
Diz o Carlinhos:
- Não cometo, não!
O padre: - Cometes sim e vais para o inferno!
O Carlinhos: - Não vou, não senhor!
O padre:
- Então, explica-me lá porque dizes isso?
O Carlinhos:
- É porque eu sou órfão dos dois…
SUDOKU

8
3 7 9
4
3 2
8 1
3 6 1 4 2
7 5 3 8 4
5 8
9 1
9 6 2
4
7
palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Dirigir a proa em certa direção. Pedúnculo
comestível do fruto do cajueiro. 2. Espécie de bigorna. Aquelas. Grande massa de água salgada que cobre cerca de três
quartas partes da superfície do Globo. 3. Bebida alcoólica, proveniente da destilação do melaço. Afeição. 4. Carta de jogar.
Damas de companhia. Monarca. 5. Brotar. Pedra de superfície
plana. 6. Rasgado. Cão pequeno de pelo comprido e lustroso,
procedente da Pomerânia. 7. Arroz com casca (Índia). A folhagem das plantas. 8. Naquele lugar. Dificuldade em respirar que
surge por acessos irregulares. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 9. Dez mais oito. Altar cristão.
10. Ovário dos peixes. O espaço aéreo. Enfurecer. 11. Nada.
Tira de pano grosseiro.
Verticais: 1. Na parte posterior. Cova, no jogo da pela. 2.
Tornar pausado, lento, vagaroso. Que pesa pouco. 3. Órgão
excretor que tem a função de formação da urina. Dissociar as
moléculas em iões. 4. Aqueles. Talento. 5. Grito de dor ou de
alegria. Árvore leguminosa cesalpinácea. 6. Lanço secundário
de estrada ou caminho de ferro. Entusiasmo artístico. 7. Planta de fibra têxtil da família das Amarilidáceas. Contr. do pron.
pess. compl. me e do pron. dem. o. 8. Juramento. Caminhar. 9.
Planta poligalácea de sabor amargo. Unidade de medida agrária equivalente ao decâmetro quadrado. 10. Pedra ornamental
de cor esverdeada. Relativo ao úmero. 11. Substância azotada
e cristalizada que é um dos princípios
imediatos da urina. Amargo.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Boina, Ducha. 2. Aurora, Mo. 3. Aa, De, Ato. 4. Ror, Pisa, Ui, 5. Os,
Portento. 6. Mear, Adua. 7. Somítico, Na. 8. Ás, Sana, Cor. 9. Ver, Lê, Ai. 10. Ir, Salada.
11. Limão, Oirar. Verticais: 1. Barro, Sável. 2. Ou, Osmose. 3. Irar, Em, Rim. 4. Noa,
País, Rã. 5. Ar, Portal. 6. Adir, Inês. 7. Estaca, Ao. 8. Um, Aedo, Ali. 9. Coa, Nu, Ciar.
10. Tutano, Da. 11. Apoio, Arear.

QUESTÃO DE TEMPO (About Time)
N

a hipotética situação de ter de indicar um,
somente um filme para se assistir neste fim
de ano sugeriria este longa escrito e dirigido por
Richard Curtis. O roteirista de Quatro Casamentos e Um Funeral, O Diário de Brigite Jones e Um
Lugar Chamado Notting Hill fez de Questão de
Tempo o que costumo chamar
filme-deleite, aquele tipo de produção prazerosa de se ver, despretensiosa, que faz o espectador sair
da sala enlevado, acreditando no
ser humano, querendo abraçar alguém. Nada mais pertinente nessa
época de confraternização.
Sempre apreciei a capacidade de
Curtis de trabalhar com as emoções
humanas em seus roteiros e tornar
tudo muito credível aos olhos da
audiência. Seus personagens são cativantes e não demoramos muitos a
estar com eles, compartilhar de seus
sentimentos, viver suas histórias. E
o mais interessante é ver que o autor
é capaz de humanizar e tornar verossímil a mais improvável das tramas,
habilidade dos bons roteiristas.
Logo nos primeiros minutos de Questão de Tempo, o jovem e desajeitado Tim (Domhnall Gleeson)
é chamado pelo pai (Bill Nighy) para uma conversa.
Aparentemente, vai ser um desses papos tradicionais
em que o pai dá conselhos ao filho sobre as responsabilidades da vida adulta, etc. Nada disso.
O pai de Tim tem uma revelação para fazer, um segredo sobre os homens da família: eles são capazes

de viajar no tempo. Há algumas regras, como não poder voltar a um passado que não se viveu nem avançar ao futuro. De resto, a coisa é simples; basta entrar
num lugar fechado, um armário por exemplo, fechar
os olhos, serra os punhos e pensar no momento que
se quer reviver.
Tim, claro, não acredita no pai. Este
tampouco achava que ele fosse crer
nessa história de viagem no tempo.
Todo o diálogo entre os dois é levado num tom de deboche da situação,
sacada astuta de Curtis que sabe que
é exatamente o que o espectador está
pensando no momento. Achando-se
ridículo, Tim entra em seu guarda-roupa, memoriza um momento – a
festa de réveillon ocorrida dias antes
em sua casa – e voilá! Em segundos
está revivendo o instante. A cena,
já vista anteriormente pelo espectador, é reprisada e Tim aproveita
para corrigir alguns “erros”, que vão
de trivialidades como não derrubar
uma mesa de bebidas a coisas mais
sérias, como não ferir os sentimentos de uma garota. O problema é que Tim se vê obrigado a voltar no tempo para ajudar Harry, que teve
problemas com a estreia de sua peça. Tendo ido ao
espetáculo não poderia estar no encontro, que aconteceram no mesmo horário. Resultado: quando volta
ao presente, o papelzinho com o número de telefone
da pretendente sumiu. O que segue é a engraçada e
romântica tentativa de Tim de reencontrar Mary, que
agora não faz a menor ideia de quem ele seja.

O novo CD do Arlindo Andrade
Já Disponível no Sá e Filhos
O

ano de 2013 foi um ano bastante rico no meio
artístico na nossa comunidade. Houve vários
grandes artistas que vieram dar grandes “Shows”.
Vários escritores deram um marco histórico na
comunidade.
Há três semanas, Arlindo Andrade veio dar um espetáculo em Montreal e informou que vai fazer um
lançamento, em breve, do seu novo trabalho discográfico “Vamos Falar”.
O restaurante Estrela do Oceano vai fazer o seu lançamento oficial no 18 de janeiro com vários artistas e
haverá uma grande festa.
Podemos informar-vos que a mercearia Sá e Filhos
já está a vender o novo CD do Arlindo Andrade para
as pessoas que não podem esperar.
Parabéns ao Arlindo Andrade pelo seu novo CD, e
boa sorte.

Bolo da semana

N

a edição do 4 de dezembro, no artigo “Uma Verdadeira Noite Histórica” tive um lapso no meu
artigo, esquecendo de dar um realço no bolo desta festa que foi uma verdadeira obra de arte pela
padaria “Les anges Gourmets”. Parabéns.
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Rostos, Olhares e Identidade

xadrez
Mate em 1 jogada!

A busca do paraíso da portugalidade

8

Álvaro Godinho
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Manuel Carvalho e Joaquina Pires
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AStrÓLogo – grAnde médium Vidente

pRoFESSoR AIdARA

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

514-374-2395
falo Português

nrosca o cachecol negro à volta do pescoço e
enterra o boné na cabeça onde os cabelos já
raream. Passa a mão pela barba que está a deixar
crescer e onde já despontam alguns fios brancos.
«Estou a ficar velho.» Ri, divertido. Tem um olhar
perspicaz, intenso, uma voz cheia, modulada, um
português fluente, com ligeiras hesitações na escolha
das palavras por vezes emperradas pela falta de uso.
Talvez uma certa teatralidade nos gestos. «Vamos lá
a isto.»
Pelos preâmbulos, desconfiamos que esta conversa
vai ser longa, por isso será melhor avançar:
«O meu nome é Álvaro Godinho, mas na terra todos
me conhecem por Caneta. Tenho 44 anos. Nasci em
Portugal, na Ilha Terceira, nos Açores. Emigrei para
o Canadá em Novembro de 1972, com os meus pais
e com o meu irmão mais moço que tinha na altura 9
meses.»
A criança de 4 anos de idade aterrou em Montreal
atónita, repartida entre a pungência da partida e o assombro da chegada.
«Lembro-me da chegada mas ainda mais da partida.
Lembro-me daquele drama de deixar a casa, da minha avó paterna, dos familiares, dos vizinhos a dizerem adeus, tudo a chorar. Tínhamos um cão chamado
Ligeiro que tivemos de abandonar, que ficou com a
minha avó. Naquele tempo era uma emigração para
nunca mais voltar. O açoriano emigra e nunca mais
regressa. O continental tem sempre o plano de regressar ao fim de cinco, dez anos, mas o açoriano vai-se
embora a sério, é para sempre.
Quando cheguei aqui tinha a minha avó e a minha
família materna à espera. E havia neve. Nós nunca tínhamos visto neve. Saí de Portugal vestido com umas
calças, uma camisa, já não me lembro bem, e aqui foi
logo o casaco e as botas da neve.»
Depois de alguns anos tranquilos a morar no apartamento da avó, a família instalou-se no Bairro Português.
«Evidentemente, fui frequentar a escola inglesa. Os
meus pais, como então todos os emigrantes açorianos,
emigravam para o Canadá, para a América. Montreal,
Québec, não lhes diziam nada, portanto, para eles o
Canadá era todo inglês e, naturalmente, fui para uma
escola inglesa, para a St. Patrick.
Com o apoio da minha família materna que já cá estava instalada há mais tempo, a adaptação dos meus pais
foi relativamente fácil. O meu pai trabalhou nos primeiros tempos num hotel e, de seguida, foi fazer um
curso de francês integrado num programa para emigrantes. Depois foi trabalhar na restauração e mais tarde acabou por comprar uns restaurantes de fast-food
onde fez toda a sua carreira profissional até se reformar. A minha mãe trabalhou algum tempo e quando
a minha avó adoeceu, como era filha única, ficou em
casa a tratar dela.
Claro que no princípio, em casa, só se falava português e quando cheguei à escola St. Patrick, como
havia muitos alunos portugueses, não me foi difícil a
adaptação. Além disso, sabem como é, os putos não
precisam de falar a mesma língua para brincarem juntos. Eu lembro-me de um dia chegar a casa e dizer: eu
já sei falar inglês, a minha professora disse-me go put
the banana peel in the garbage can. Nunca mais me
esqueci que a primeira palavra inglesa que aprendi foi
peel.
Enquanto vivemos no Bairro Português, tudo era fácil, brincava-se em português, ria-se em português e
chorava-se em português mas o que me ficou gravado
para sempre foram os cheiros. Aos domingos, aquele
cheiro das sardinhas assadas e do frango no churrasco invadia tudo, ficou-me para sempre na memória.

Aquele ambiente de aldeia também era reconfortante,
faltava o açúcar ia-se à casa da Rosa, falta a farinha
ia-se a casa da Maria, as pessoas ajudavam-se umas às
outras. Quando o meu pai instalou o cabo, juntavam-se
duas ou três famílias na nossa casa para ver a telenovela. Ainda me lembro que era a “Escrava Isaura”. Eu
acho que agora o Bairro já perdeu esse encanto.»
No ensino secundário a atmosfera protectora não se
alterou, o mesmo bairro, as mesmas crianças de origem portuguesa.
«Só quando fui para a escola William-Hingston é que
tudo foi diferente, já havia uma maior concentração de
outras etnias, havia gregos, italianos, espanhóis, franceses, ingleses, judeus. Então aí é que eu me apercebi
que o resto de Montreal não vivia como nós os portugueses, que havia grandes diferenças. Não falavam
todos a mesma língua, não comiam todos a mesma
coisa, não eram todos católicos. Compreendi, então,
que havia outro mundo, muito diferente do meu, fora
da Comunidade Portuguesa.»

A crise identitária, a “vergonha de ser português”, tão
comum aos jovens de origem portuguesa da época,
vergastou-o por volta dos quinze, dezasseis anos.
«Para os nossos colegas de outras etnias, os portugueses falavam um brasileiro mal falado, comiam sardinhas e bacalhau, ouviam o malhão-malhão e pouco
mais do que isso. Portugal era um país pobre e atrasado, cheguei a sentir-me tudo menos português, essa
vergonha durou uns bons anos.»
Foi por esses tempos confusos que começou a apresentar-se como o Al Godin. Mas, certo dia, fustigou-o
a chicotada duma professora judia, numa aula de artes
plásticas do 9º ano: O valor duma pessoa ou duma nação não se mede pela riqueza, nem pelo poder, mas
sim pela cultura e pela arte. Nunca mais se libertou da
rede dessas palavras que começaram, tranquilamente,
a germinar-lhe no peito.
«Quando fui para o Collège Dawson, mais velho e
com outra visão, comecei a fazer-me perguntas: Quem
sou eu? De onde venho? Para onde vou? Com o tempo
descobri que a cultura portuguesa era muito mais do
que o dia de Camões, o 10 de Junho, os Santos Populares, o malhão-malhão, as sardinhas, as procissões e
as missas ao domingo. Comecei a pesquisar, a passar
mais tempo na biblioteca, a falar com pessoas.»
A descoberta inesperada dos tesouros da cultura portuguesa deslumbrou-o e o orgulho de se reconhecer
português lavrou terrenos virgens, transfigurou a visão
do mundo e da vida. Quando ingressou na Universidade Concórdia, onde fez um mestrado em biologia,
já era um jovem muito mais maduro e com horizontes
mais abrangentes. Reaproximou-se da Comunidade
Portuguesa, envolveu-se nas actividades das colectividades que começavam a proliferar. Na Associação
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do Espírito Santo de Hochelaga participou em quase
tudo, em peças de teatro, marchas, danças de carnaval,
foi um dos fundadores do Rancho Folclórico da Ilha
Terceira; pertenceu também à direcção da Filarmónica
Portuguesa de Montreal e a outros organismos sociais
e culturais.
Quase sem se aperceber da transformação, um belo
dia deixou tombar, para sempre, o aculturado Al Godin e reconciliou-se, sem alardes nem trombetas, com
o, durante anos, desprezado Álvaro Godinho
«Foi uma fase interessante, aos 17 anos, como a família foi viver para a Rive-Sud, os amigos da escola e
os vizinhos com quem saía eram quase todos canadianos, francófonos e anglófonos. Na Associação e na Filarmónica tinha também o grupo de portugueses com
quem convivia. Foi na Associação que conheci a minha mulher, a Helena, também natural da Terceira.»
Quando concluiu o curso, a vida seguiu a sua marcha
normal, casou, ocupou diferentes cargos profissionais
em algumas empresas e presentemente é director de
um laboratório de alimentos exóticos provenientes de
diferentes países. Naturalmente, a Comunidade Portuguesa deixou de ser uma prioridade no seu horizonte.
Olha-nos direito nos olhos para derrubar restos de
dúvidas que teimem em persistir e para reforçar a convicção do que iria afirmar:
«Tenho dois filhos, o Cedrick, de doze anos e o Devan, de nove. Como vivemos em Saint Hubert, não
vão à escola portuguesa e falam mal o português. Mas
são muito curiosos, gostam de ler, de ver filmes, interessam-se por tudo o que se relacione com Portugal.
Gostam de touradas, de futebol, de sardinhas, de chouriços, na escola identificam-se como “des portugais”.
Ainda há duas semanas estive na escola deles e o professor perguntou-me se estávamos aqui há pouco tempo tal era o amor com que eles falavam de Portugal.
O ano passado passámos um mês nos Açores e o mais
pequeno não queria regressar a Montreal, queria comprar uma casa, queria comprar terras, animais, nunca
vi um entusiasmo assim. Cada um deles tem orgulhosamente a bandeira portuguesa no quarto, é uma coisa
impressionante.»
Sorri, embevecido. Talvez esteja a pensar que qualquer dia, inevitavelmente, ouvirá da boca dos filhos o
pedido que ele próprio fez, aos doze anos:
«Fui de férias à Terceira e tive muitas dificuldades
em comunicar com a família, senti-me mal. No regresso, pedi aos meus pais para me inscreverem na escola
portuguesa, que frequentei durante quatro anos.»
Perguntamos-lhe que língua se fala em casa. Sorri,
morde os lábios, encalacrado. A confissão incómoda
sai retardada, a custo:
«Francês e inglês.» Mas logo se justifica:«Porquê?
Porque é mais fácil. Quantas vezes decidimos: a partir
de hoje só se vai falar português cá em casa. Quantas
vezes! Mas eu próprio é que acabo sempre por quebrar
o compromisso: Stop, Cedrick! Devan, come here! No
trabalho nunca falo português. Com a minha esposa
habituámo-nos, desde namorados, a falar inglês ou
francês um com o outro. Mas quando estou zangado,
gosto de meter uma palavrinha ou outra em português,
daquelas mais pesadas, tem mais impacto.»
É uma constatação que o diverte. Solta uma garga-

lhada, como faz amiúde, nos meandros da conversa.
«Não há nada a fazer para remediar o caso», confessa,
com um brilho bem humorado nos olhos.
Mas, subitamente, uma onda de gravidade alastra-lhe
pelo rosto. As palavras soltam-se medidas e reflectidas.
«Isto é assim, a meu ver, ser português não é só falar a língua, há mais do que isso. Quando estivemos
em Portugal, na Terceira, insisti com os meus filhos
para que descobrissem a alma portuguesa. Fomos a
touradas à corda, fomos à igreja onde os avós se casaram, onde a mãe foi baptizada, fomos a cemitérios,
fomos a museus, para eles verem de onde é que vêm.
Expliquei-lhes que têm um passado no sangue e se não
compreendem de onde é que vêm, não podem saber
para onde é que vão. Queria que os meus filhos realizassem que a nossa religião não é só andar com uma
velinha na mão nas procissões. Os terceirences são
muito devotos ao Espírito Santo. Mas o que é isso significa, é só andar com uma coroa na cabeça, nos dias
de festa, e acabou? Há muito mais por detrás, há um
sentido oculto que eu queria que eles descobrissem.»
Fazemos um compasso de espera para discorrer sobre as festas da Comunidade, sublinhar as dificuldades
que a 1ª geração, nos primeiros tempo absorvida com
a árdua luta da sobrevivência quotidiana, e também
por impreparação, encontrou para transmitir aos filhos
os valores da cultura portuguesa que fossem além do
trivial.
«Hoje tudo está mudado, há muitos casamentos mistos. E por as crianças não falarem português, não deixam de ser também portuguesas. É preciso encontrar
novos caminhos. Foi isto, este desejo de ajudar nesta
transformação, que me reaproximou da Comunidade,
que me decidiu a ser catequista na Missão Santa Cruz.
Falo com as crianças em português mas também em
francês e em inglês, esta é a nova realidade da Comunidade Portuguesa. Por sua vez, estas crianças irão
casar com muçulmanos, com judeus, com jovens de
outras religiões, de outras raças. Há muita gente que
não compreende isto. O que é que vai ser da Comunidade Portuguesa? Irá acabar?»
As perguntas ficam a pairar no ar, eloquentes, ameaçadoras, emudecem-nos, sem respostas imediatas à
vista.
«Os mais velhos, que trabalharam tão arduamente,
que fizeram a Comunidade, não querem abrir mão do
que construíram, não aceitam mudanças, têm dificuldade em passar o testemunho, têm medo de verem a
sua obra destruida. E os mais novos desculpam-se com
isso para se afastarem e não participarem. Só há uma
solução para modificar esta situação: mudar, adaptarmo-nos à nova realidade, ao novo mundo.
Aqui há uns tempos estive na Califórnia, em Artisa.
Fiquei maravilhado com o clube que os portugueses lá
têm. É incrível! Sala de recepções dum lado, igreja do
outro, praça de touradas, eu sei lá. Têm cerca de 1500
sócios, numa Comunidade de pouco mais de 5000 pessoas. O presidente do clube tem vinte e tal anos e já não
fala uma palavra em português. A maioria dos sócios
também não fala português e as tradições já não têm
nada a ver com o que eram antigamente. Os festejos do
Espírito Santo são completamente diferentes dos que

temos nos Açores ou aqui mesmo em Montreal. Mas o
entusiasmo e o orgulho de serem portugueses continua
o mesmo, intacto, apesar das transformações.
O que eu quero dizer é que a portugalidade poderá
continuar mas não passa necessariamente só pela língua e pelos rituais mais visíveis das cerimónias religiosas. É esse o grande desafio, há outros valores culturais, tanto ou mais importantes, que nos definem e
que merecem e devem ser acarinhados e divulgados se
queremos que a Comunidade não desapareça.»
Há quem diga que ser português é um “estado de alma
impregnado profundamente no imaginário colectivo”.
Será desta memória genética e do seu significado mais
profundo que o nosso entrevistado estará a falar? Fica
absorto, em reflexão, a digerir o miolo da conversação.
«O que eu estou sempre a relembrar aos meus filhos
é que tudo tem um significado, por vezes oculto, e que
é preciso compreendê-lo. Dou um exemplo: No Raminho, na Terceira, fazem uma procissão votiva que
se chama a Procissão dos Abalos. As pessoas saem de
casa, com a roupa de trabalho as seis horas da manhã
e vão em procissão pelo freguesia. Isto porque em
1867, houve uns enormes tremores de terra e as pessoas, de geração em geração, nunca mais se esqueceram desse terrível acontecimento. Apavoradas, foram
à igreja, pegaram na imagem do Senhor dos Passos e
nas insígnias do Espírito Santo e fugiram para as ruas
da freguesia, a pedir misericórdia. Hoje faz parte da
minha cultura, da cultura da minha aldeia e da Terceira. É esta cultura que não podemos deixar morrer
e teremos de ser capazes de transmitir aos nossos filhos aquilo que está por detrás da cortina. Mais um
exemplo simples: no folclore, aquelas danças, aquelas
músicas, aqueles trajes, são muito interessantes mas é
preciso ir mais longe. É preciso explicar às gerações
mais novas qual é a razão daquilo tudo. E no dia em
que eles compreenderem terão, por sua vez, a vontade
de transmitir esse conhecimento às futuras gerações.
Porque aquilo é uma parte deles mesmos, é o que eles
são. Temos uma Comunidade muito rica, muito variada, mas é a cola da memória colectiva que nos faz falta
para juntar as peças soltas. Vou acabar com esta imagem mais expressiva: temos a farinha, temos a água
que está a correr na ribeira mas é preciso ir buscá-la
e amassar tudo, bem amassado, para fabricar o pão.
Seremos capazes?»
Os olhos luzem, mais abertos, visionários, e, enquanto observo o fogo que lhe lavra o rosto, acode-me ao
espírito que este homem expedito e loquaz, condensa
em si todos os paradigmas que caracterizam a 2ª geração portuguesa em Montreal. Os ingredientes estão
lá todos: a angústia da partida e da chegada, o amor e
o desamor, os conflitos intergeracionais, os desencontros e as reaproximações, as dúvidas e as certezas, a
vergonha e o orgulho, os traumas identitários, e, fulcral, numa densa trama de afectos e emoções, uma
enternecedora e incessante busca do paraíso da portugalidade. O escritor Álamo Oliveira, na dedicatória de
um livro que lhe ofereceu, definiu esta busca de forma
magistral: o Álvaro é alguém que anda com a sua ilha
ao colo como se ela fosse uma filha.
«Eu acho que isto representa o meu ser português.»
reconhece, comovido, o nosso interlocutor.
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FC Porto: Quaresma
no Porto para assinar

1-Sporting
2-FC Porto
3-Benfica
4-Estoril Praia
5-V. Guimarães
6-Nacional
7-Gil Vicente
8-SC Braga
9-Rio Ave
10-V. Setúbal
11-Marítimo
12-Académica
13-Belenenses
14-Olhanense
15-Arouca
16-P. Ferreira

P

J

V

E

D

GM

GS

32
30
30
23
20
20
18
18
16
16
15
15
11
9
9
8

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
7
6
5
5
6
5
4
4
4
2
2
2
2

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

1
1
1
4
5
3
5
7
7
5
6
6
6
8
8
9

33
25
25
23
13
19
13
15
11
16
21
7
9
8
8
10

9
9
12
16
10
15
15
15
15
21
25
15
16
19
19
25

RESULTADOS

14ª JORNADA

Académica 1-1 Marítimo
SC Braga 2-0 V. Setúbal
Sporting 3-0 Belenenses
Arouca 0-2 V. Guimarães
Olhanense 2-3 Benfica
Rio Ave 1-3 FC Porto
Nacional 2-1 P. Ferreira
Estoril Praia 2-0 Gil Vicente

Marítimo 19/12 15:00 SC Braga
FC Porto 20/12 14:00 Olhanense
V. Setúbal 20/12 16:00 Benfica
P. Ferreira 21/12 11:00 Rio Ave
V. Guimarães 21/12 13:15 Académica
Sporting 21/12 15:15 Nacional
Gil Vicente 22/12 11:15 Arouca
Belenenses 22/12 14:15 Estoril Praia

1-Portimonense
2-Moreirense
3-FC Porto B
4-Sporting B
5-Marítimo B
6-Sp. Covilhã
7-Penafiel
8-Leixões
9-Tondela
10-Benfica B
11-U. Madeira
12-Desp. Aves
13-Beira-Mar
14-Farense
15-Chaves
16-SC Braga B
17-Ac. Viseu
18-Trofense
19-Santa Clara
20-Feirense
21-Atlético CP
22-UD Oliveirense

P
42
38
37
35
34
33
33
32
32
31
29
29
28
28
28
24
23
22
21
20
18
17

resultados
UD Oliveirense 0-3 Portimonense
Sp. Covilhã 0-1 Santa Clara
Chaves 1-2 Trofense
Ac. Viseu 3-0 Desp. Aves
U. Madeira 4-1 Leixões
Feirense 1-1 Penafiel
Tondela 0-1 Moreirense
Sporting B 2-0 SC Braga B
Marítimo B 1-0 Benfica B
FC Porto B 1-0 Atlético CP
Farense 1-2 Beira-Mar

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
13
10
11
11
10
10
8
9
9
8
8
8
7
7
8
7
6
5
6
3
4
4

E
3
8
4
2
4
3
9
5
5
7
5
5
7
7
4
3
5
7
3
11
6
5

Benfica B 21/12 Trofense
U. Madeira 21/12 Desp. Aves
Tondela 22/12 SC Braga B
Farense 22/12 Portimonense
Chaves 22/12 Santa Clara
Feirense 22/12 Leixões
Sporting B 22/12 Atlético CP
UD Oliveirense 22/12 Penafiel
Ac. Viseu 22/12 Moreirense
Sp. Covilhã 22/12 Marítimo B
FC Porto B 22/12 Beira-Mar

1ª Mão
18/02 19:45
25/02 19:45
19/02 19:45
18/02 19:45
26/02 19:45
26/02 19:45
25/02 17:00
19/02 19:45

2ª Mão
12/03 19:45
19/03 19:45
11/03 19:45
12/03 19:45
18/03 19:45
18/03 19:45
19/03 19:45
11/03 19:45

UEFA Europa League
1/16 de Final
Dnipro - Tottenham
Real Betis - Rubin Kazan
Swansea City - Napoli
Juventus - Trabzonspor
Maribor - Sevilla
Plzen - Shakhtar Donetsk
Chornomorets - Lyon
Lazio - Ludogorets Razgrad
Esbjerg fB - Fiorentina
Ajax - Red Bull Salzburg
Maccabi Tel Aviv - FC Basel
FC Porto - Eintracht Frankfurt
FK Anzhi - Genk
Dynamo Kyiv - Valencia
PAOK - Benfica
Slovan Liberec - AZ Alkmaar

icardo Quaresma regressou à cidade do Porto e desta vez é para ficar. O
extremo, que já tinha estado
na Invicta no fim de semana
de 7/8 de dezembro, já se instalou na casa que possui no
norte do país, sabe o Maisfutebol.
O internacional português
prepara-se para assumir uma
ligação com o F.C. Porto, válida por duas épocas e meia.
A contratação será oficializada esta semana. A partir desse
momento, Paulo Fonseca passará a contar com o jogador
nos trabalhos da equipa.
Quaresma rescindiu com o
Al Ahli, do Dubai, na primeira semana de dezembro. Logo,
chega ao F.C. Porto a custo
zero.
O extremo assinou pelo clube do Dubai em janeiro deste
ano. O contrato era válido por
uma época e meia, com mais
uma de opção. Quaresma fez o
seu último jogo oficial pelo Al
Ahli a 9 de maio.

1ª Mão
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 13:00
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 15:05
20/02 12:00
20/02 13:00
20/02 13:00
20/02 13:00

2ª Mão
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 13:00
27/02 15:05
27/02 15:05
27/02 15:05
27/02 15:05

Um mês depois, mais precisamente a 11 de junho, o jogador foi operado ao joelho
direito, no Hospital Ortopédico de Sant’ana, na Parede. Seguiu-se a recuperação
com o fisioterapeuta António
Gaspar, que, em declarações
ao Maisfutebol, garantiu que
Quaresma «está sem qualquer

limitação» e «apto» para jogar,
necessitando apenas de ganhar
ritmo competitivo.
Durante cerca de três meses,
Quaresma recuperou em Portugal, regressando depois ao
Dubai. Apesar de não ter voltado a jogar pelo Al Ahli, o jogador treinava sem limitações
com a equipa B.

Slimani recebeu Bola de
Ouro e dedicou-a ao Sporting
F

oi um Islam Slimani eufórico que subiu ao palco
para receber o prémio de Bola
de Ouro da Argélia: a distinção que elege o melhor jogador do ano na Argélia.

próxima jornada

liga dos campeões

Oitavos-de-Final
Man. City - Barcelona
Olympiacos - Man. United
Milan - At. Madrid
Bayer Leverkusen - Paris SG
Galatasaray - Chelsea
Schalke 04 - Real Madrid
Zenit - Borussia Dortmund
Arsenal - Bayern München

D GM GS
5
35 24
3
34 15
6
26 20
8
32 29
7
19 17
8
25 21
4
20 14
7
23 24
7
28 23
6
43 32
8
31 24
8
18 19
7
23 23
7
23 17
9
25 35
11 22 30
10 20 20
9
19 29
12 17 23
7
16 26
11 12 27
12 26 45

R

O avançado do Sporting viajou para Argel acompanhado de
Bruno de Carvalho, presidente
do Sporting, e de Augusto Inácio, diretor desportivo do clube leonino, que não quiseram
perder a oportunidade de estar
ao lado do jogador neste mo-

mento tão importante. Coube a
Javier Zanetti anunciar o nome
de Slimani, que estava sentado
imediatamente atrás de Bruno
Carvalho e recebeu o aplauso
do presidente leonino.
Slimani recebeu o prémio das
mãos de Zanetti e de Rivado,
duas figuras do futebol mundial, perante o olhar de Maradona, que também estava na
assistência. Os apresentadores
destacaram o facto do avançado
do Sporting ter sido o melhor
marcador da Argélia na fase de
apuramento que colocou o país
na fase final do Mundial 2014.
Slimani, como já se disse, estava eufórico e dedicou o prémio,
entre outros, ao Sporting, a Bruno de Carvalho e a Augusto inácio. «Estou no céu... Para mim
receber este prémio de melhor
jogador argelino é um grande

Portugalíssimo

prazer», começou por dizer no
palco. «Dedico este troféu à minha família, ao meu pai, à minha
mãe, à minha esposa, dedico-o
ao meu clube, ao Sporting, ao
meu presidente, ao meu diretor
desportivo.» «Dedico este prémio também à equipa nacional,
porque sem eles não teria ganho
este prémio, e dedico-o ao CRB
que foi o clube que criou o Islam Slimani.» Slimani venceu
a concorrência de nomes fortes
como Belkalem (Watford), Feghouli (Valência), Taider (Inter
Milão), Brahimi (Granada) e
Soudani (D. Zagreb), sucedendo precisamente a Feghouli
como Bola de Ouro da Argélia.
«É normal agora sentir mais
responsabilidade, mas vou continuar a trabalhar como até aqui
para responder a essa responsabilidade.»

Produtora:
Rosa Velosa
Linha aberta:
514.483.2362

Contacto publicitário: 514.366.2888
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount, H3Z 2Z5

rosavelosa1@gmail.com

Mundial 2014: FIFA
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Maradona: «Cristiano
nega R
onaldo deve ganhar
a Bola de Ouro»
desleixo em estádio de
iego Armando Maradona, astro argentino,
D
declarou que «Cristiano Ronaldo deve ganhar
a Bola de Ouro».
jogo de Portugal
O antigo selecionador da Argentina esteve presen-

A

rena Amazónia, em Manaus, já registou duas
mortes e sindicato denuncia pedido da FIFA
para acelerar as obras negligenciando a segurança dos trabalhadores.
As duas mortes de trabalhadores no Arena Amazónia, em Manaus, a última das quais no sábado, as
quais se juntam a mais três outras mortes de trabalhadores das obras em outros estádios, colocou a organização do Mundial 2014 outra vez sob polémica.
O sindicato dos jogadores acusa a FIFA e os responsáveis brasileiros de terem provocado as mortes, ao
mandar acelerar o ritmo das obras para que os está-

da Construção e do Mobiliário.
«A verdade é que os acidentes nos estádios são
apenas reflexo dos problemas que os trabalhadores
enfrentam na construção civil em geral, no Brasil inteiro.»
Perante as acusações, os responsáveis pela organização do Mundial 2014 defendem-se garantindo ser
tudo mentira.
Ron Del Mont, diretor geral da FIFA no Brasil, desmentiu ter pedido para que se atenuasse as medidas
de segurança nas obras dos estádios.
«As pressas são más não só para a segurança dos

ta na gala argelina, que consagrou Islam Slimani, do
Sporting, como o melhor jogador.

«Messi lesionou-se muito este ano», acrescentou
Maradona sobre o jogador do Barcelona. Ao lado do
argentino esteve Rivaldo, ex-jogador do Barça, que
também admitiu que o português do Real Madrid
deve ser o eleito. «Pessoalmente, espero que Messi
vença, mas temos de reconhecer que Cristiano Ronaldo merece», concluiu.

Bruno

de Carvalho
elogia Slimani e
desmente Sami

B

dios estejam prontos dentro do prazo.
«Os sindicatos têm tido dificuldades de acesso às
obras dos estádios para examinar, mas recebemos
muitas denúncias sobre longas jornadas, falta de segurança e contratação de pessoal sem qualificação»,
referiu Francisco Chagas Costa, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias

trabalhadores, mas também dos espetadores», começou por dizer em conferência de imprensa.
«As construtoras que estão a fazer os estádios são
companhias globais, com muita experiência. Não relaciono os acidentes com a inexperiência ou com o
incumprimento das regras de segurança.»

runo de Carvalho chegou esta terça-feira da
Argélia, onde esteve a acompanhar Slimani
na distinção do avançado como melhor jogador
argelino, tendo aproveitado a circunstância para
elogiar o jogador publicamente.
«O Sporting já sabia o valor de Slimani e por isso o
contrátamos», começou por referir. «É a consagração
de um belíssimo jogador. Ficamos contentes, é importante para Slimani e para o Sporting.»
Pelo caminho o presidente leonino aproveitou para
puxar dos galões.
«Procuramos jogadores que sejam uma mais-valia e
vemos que fizemos a escolha certa. Temos total confiança nos jogadores que temos no plantel.»
Ora por isso Bruno de Carvalho reitera que não prevê fazer mexidas no plantel.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Man. City 6-3 Arsenal
Cardiff City 1-0 West Bromwich
Chelsea 2-1 Crystal Palace
Everton 4-1 Fulham
Newcastle 1-1 Southampton
West Ham 0-0 Sunderland
Hull City 0-0 Stoke City
Aston Villa 0-3 Man. United
Norwich City 1-1 Swansea City
Tottenham 0-5 Liverpool
P	J	V	
1-Arsenal
35 16 11
2-Liverpool
33 16 10
3-Chelsea
33 16 10
4-Man. City
32 16 10
5-Everton
31 16 8
6-Newcastle
27 16 8
7-Tottenham
27 16 8
8-Man. United
25 16 7
9-Southampton
24 16 6
10-Swansea City 20 16 5
11-Aston Villa
19 16 5
12-Hull City
19 16 5
13-Stoke City
18 16 4
14-Norwich City 18 16 5
15-Cardiff City
17 16 4
16-West Bromwich 15 16 3
17-West Ham
14 16 3
18-Crystal Palace 13 16 4
19-Fulham
13 16 4
20-Sunderland
9 16 2

E
2
3
3
2
7
3
3
4
6
5
4
4
6
3
5
6
5
1
1
3

França
Ligue 1

Levante 2-1 Elche
Osasuna 2-2 Real Madrid
Rayo Vallecano 0-2 Granada
Barcelona 2-1 Villarreal
Málaga 1-0 Getafe
Almería 0-0 Espanyol
Real Sociedad 5-1 Real Betis
Sevilla 1-1 Athletic
At. Madrid 3-0 Valencia
Valladolid 3-0 Celta de Vigo
D
3
3
3
4
1
5
5
5
4
6
7
7
6
8
7
7
8
11
11
11

1-Barcelona
2-At. Madrid
3-Real Madrid
4-Athletic
5-Villarreal
6-Real Sociedad
7-Sevilla
8-Getafe
9-Valencia
10-Granada
11-Levante
12-Espanyol
13-Málaga
14-Elche
15-Valladolid
16-Celta de Vigo
17-Osasuna
18-Rayo Vallecano
19-Almería
20-Real Betis

P	J	V	
43 16 14
43 16 14
38 16 12
30 16 9
28 16 8
26 16 7
23 16 6
23 16 7
20 16 6
20 16 6
20 16 5
19 16 5
17 16 4
17 16 4
15 16 3
15 16 4
14 16 4
13 16 4
13 16 3
10 16 2

E
1
1
2
3
4
5
5
2
2
2
5
4
5
5
6
3
2
1
4
4

Itália
Serie A

Montpellier 0-1 Saint-Étienne
Rennes 1-3 Paris SG
AC Ajaccio 1-2 Lorient
Évian TG 1-1 Stade de Reims
Guingamp 0-2 Monaco
Nantes 1-2 Toulouse
Nice 1-0 Sochaux
Bordeaux 2-1 Valenciennes
Lille 2-1 Bastia
Lyon 2-2 Marseille
D
1
1
2
4
4
4
5
7
8
8
6
7
7
7
7
9
10
11
9
10

1-Paris SG
2-Monaco
3-Lille
4-Bordeaux
5-Nantes
6-Marseille
7-Saint-Étienne
8-Lorient
9-Stade de Reims
10-Lyon
11-Toulouse
12-Guingamp
13-Bastia
14-Rennes
15-Nice
16-Évian TG
17-Montpellier
18-Valenciennes
19-AC Ajaccio
20-Sochaux

P	J	V	
43 18 13
41 18 12
39 18 12
30 18 8
29 18 9
28 18 8
27 17 8
26 18 8
26 18 6
24 18 6
24 18 6
23 18 6
23 18 6
21 18 5
20 18 6
20 17 5
16 18 2
11 18 2
9 18 1
8 18 1

E
4
5
3
6
2
4
3
2
8
6
6
5
5
6
2
5
10
5
6
5

Alemanha
Bundesliga

Catania 0-0 Hellas Verona
Udinese 0-2 Torino
Parma 0-0 Cagliar
Lazio 2-0 Livorno
Genoa 1-1 Atalanta
Fiorentina 3-0 Bologna
Chievo 0-1 Sampdoria
Juventus 4-0 Sassuolo
Napoli 4-2 Internazionale
Milan 2-2 Roma
D
1
1
3
4
7
6
6
8
4
6
6
7
7
7
10
7
6
11
11
12

1-Juventus
2-Roma
3-Napoli
4-Fiorentina
5-Internazionale
6-Hellas Verona
7-Torino
8-Genoa
9-Lazio
10-Parma
11-Milan
12-Cagliari
13-Atalanta
14-Udinese
15-Sampdoria
16-Chievo
17-Sassuolo
18-Livorno
19-Bologna
20-Catania

P	J	V	
43 16 14
38 16 11
35 16 11
30 16 9
28 16 7
26 16 8
22 16 5
20 16 5
20 16 5
19 16 4
19 16 4
19 16 4
18 16 5
17 16 5
17 16 4
15 16 4
14 16 3
13 16 3
12 16 2
10 16 2

E
1
5
2
3
7
2
7
5
5
7
7
7
3
2
5
3
5
4
6
4

Hertha BSC 3-2 Werder Bremen
Bayern München 3-1 Hamburger SV
Hannover 96 3-3 FC Nürnberg
TSG 1899 2-2 B. Dortmund
1. FSV Mainz 05 0-0 B. M’gladbach
FC Augsburg 4-1 E. Braunschweig
VfL Wolfsburg 3-1 VfB Stuttgart
Schalke 04 2-0 SC Freiburg
Bayer Leverkusen 0-1 E. Frankfurt
D
1
0
3
4
2
6
4
6
6
5
5
5
8
9
7
9
8
9
8
10

1-B. München
2-B. Leverkusen
3-B. Dortmund
4-B. M’gladbach
5-VfL Wolfsburg
6-Schalke 04
7-Hertha BSC
8-FC Augsburg
9-FSV Mainz 05
10-VfB Stuttgart
11-TSG 1899
12-Hannover 96
13-Hamburger SV
14-W. Bremen
15-E. Frankfurt
16-SC Freiburg
17-FC Nürnberg
18-Eintracht B.

P	J	V	
44 16 14
37 16 12
32 16 10
32 16 10
29 16 9
27 16 8
25 16 7
23 16 7
21 16 6
19 16 5
18 16 4
18 16 5
16 16 4
16 16 4
14 16 3
11 16 2
10 16 0
8 16 2

E
2
1
2
2
2
3
4
2
3
4
6
3
4
4
5
5
10
2

D
0
3
4
4
5
5
5
7
7
7
6
8
8
8
8
9
6
12
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A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não pu
abandonou.Sentia-me tão só,e todo o tempo que passava na minha casa
recomendou-me o SHAMAN INDIO,e fui vê-lo logo.Está-me a tratar há já
recuperei
a minha
que tudo isto
foi resultadoponto
de uma
A minha
saúde esposa.Pensar
começou a deteriorar-se
lentamente,ao
de bru
não
agora
somos imensamentetão
felizes
felizes.
ANGEL
GONZALEZ.
GONZALEZ
abandonou.Sentia-me
só,e todo
o tempo
que passava na minha
recomendou-me o SHAMAN INDIO,e fui vê-lo logo.Está-me a tratar h
recuperei a minha esposa.Pensar que tudo isto foi resultado de uma
agora somos imensamente felizes.
felizes ANGEL GONZALEZ.
GONZALEZ

Tinhamos muitas esperanças de prosperidade,quando mudámos para Laval,Canada.
ç a comportar-se
p
de uma maneira muito esquesita,ao
q
, p
ponto d
minha mulher começou
SHAMAN INDIO,para inquerir no que se estava passando.Aí me apercebi que estava
ao SHAMAN
que
me ajudasse.Agora
somos de novo mudámos
muito felizes,unidos,e
ma
TinhamosINDIO
muitas
esperanças
de prosperidade,quando
para Laval,Cana
ESPOSA.
ç a comportar-se
p
de uma maneira muito esquesita,ao
q
, p
pon
minha mulher começou
SHAMAN INDIO,para inquerir no que se estava passando.Aí me apercebi que esta
ao SHAMAN INDIO que me ajudasse.Agora somos de novo muito felizes,unidos,e
ESPOSA.

A minha saúde começou a deteriorar-se lentamente,ao ponto de não puder andar.Tudo corria mal,incluindo minha esposa que me
A minha
saúde começoutão
a só,e
deteriorar-se
Há em
4 anos
trabalhava
numa
empresa
deamigo
muito presabandonou.Sentia-me
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