
grElhADOs sObrE cArvÃO 

8261 bOuL. st-LaurEnt
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BraS iro

1851 Ontario E. 
514.563.1211

ANO 54 | EDIÇÃO Nº39  |  quArtA-fEIrA, 4 DE fEvErEIrO DE 2015                                    www.AvOzDEpOrtugAl.cOm   |   DIstrIbuIÇÃO grAtuItA

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961

Directeur: Manuel De Sequeira roDrigueS

A Voz de PortugAl

Para mais informações, contactar MARCO             5187 Jean-Talon Est, St-Léonard   Tel. : 514.728.6831

42 variedades de 
mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

TinTo  
ou branco
20 LiTros40$

cada

Vendem-se
Barris novos,  

importados de  
Portugal, em  

carvalho e  
castanho, de  

5 a 250 litros

Atenção: se não tem selo da mosti mondiale é porque não é mosti mondiale

Mosti Mondiale 2000

A FilArmónicA do divino
Espírito sAnto E o stArlight
FizErAm um grAndE “show”

5

*Termos e condições no interior do jornal

mont-royal
1042-a, mont-royal Est
514-303-9304

centre Du Domaine
3235, ave de granby
514-999-0555

saint-zotique
1221 saint-Zotique Est
(près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

“Traga-nos o vosso 
Telefone” e festeje

mElhorE A suA
sAúdE Em ApEnAs
60 sEgundos
Siga estes conselhos, que lhe 

ocupam apenas 60 segundos 
por dia, e torne-se numa pessoa 
mais saudável.                     P.12

8

cAthy
pimEntEl

A voz dA AlmA



A Voz de PortugAl  |  4 de FeVereIro de 2015  |  P. 2

FOndatEurs | FundadOrEs
Elísio de Oliveira

José simões silvestre

HEbdOmadairE | sEmanáriO
25 avril 1961 | 25 de abril de 1961

addrEssE | EndErEÇO
4231-b, boul. st-Laurent, mtl
Québec, Canada, H2W 1Z4

téL.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813

Fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
avOZdEpOrtugaL.COm

Membre officiel

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
A vOz DE pOrtugAl

tous droits réservés. toute repro-
duction totale ou partielle est stric-
tement interdite sans notre autori-
sation écrite. Les auteurs d’articles, 
photos et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

todos os direitos reservados. Os 
textos (e ilustrações) de Opinião pu-
blicados nesta edição são da inteira 
responsabilidade dos seus autores, 
não vinculando, directa ou indirecta-
mente, o cariz editorial e informativo 
deste jornal.

quArtA-fEIrA
4 DE fEvErEIrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:12 biosfera
09:46 Há tardedireto
13:00 portugal Em direto
14:01 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:01 biosfera
16:30 vida animal Em 
 portugal E no mundo
16:38 O preço Certo
17:29 Os nossos dias
18:00 telejornal madeira
18:32 telejornal açores
19:06 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:31 ideias Que brilham
20:53 água de mar
21:23 sabia Que?
21:47 poplusa
 vitorino voador
22:43 além de nós: 
 sonhar aos dezoito
23:38 Literatura agora
00:06 Cuidado Com a Língua!
00:19 telejornal açores
00:56 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
5 DE fEvErEIrO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:10 sabores das ilhas
09:46 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:50 a Opinião de nuno 
 morais sarmento
16:10 sabia Que?
16:34 O preço Certo
17:23 geração Cientista
17:36 Os nossos dias
18:06 telejornal madeira
18:37 telejornal açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américadireto
20:30 Flash 7 dias
21:01 água de mar
21:33 sabia Que?
21:57 pit stop
22:44 Fatura da sorte
23:46 palcos agora
 agora teatro
00:15 vida animal em 
 portugal e no mundo
00:23 telejornal açores
00:57 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
6 DE fEvErEIrO                                     
01:30bom dia portugaldireto
05:00agora nósdireto
8:00Jornal da tardedireto
09:45 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:35 sabia Que?
16:55 O preço Certo
17:45 Os nossos dias
18:15 telejornal madeira
18:45 telejornal açores
19:20 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
20:30 sexta às 9
21:05 água de mar
21:35 sabia Que?
21:55 grande Entrevista
22:55 programa a designar
23:50 sabores das ilhas
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
7 DE fEvErEIrO                                     
01:30 photo madeira
02:00 ainda bem Que vieste!
02:35 ideias que brilham
03:00 bom dia portugal
05:45 inesquecível
 ilda de Castro e 
 rosário Farmhouse
07:15 geração Cientista

07:35 termas no Centro de si
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 prós e Contras
11:10 Consigo
11:40 Correspondentes
12:00 atlântida - açoresdireto
13:30 repórter madeira
14:00 grande Entrevista
15:00 telejornaldireto
15:45 Linha da Frente
16:20 poplusa
17:15 um dia, Cinco Estórias
17:50 pit stop
18:35 in & Out
19:00 24 Horasdireto
20:00 Concertos na avenida
 Casa da música - 
 Orquestra sinfónica do porto
	 A	Confirmar
21:35 Zona mista
23:05 ainda bem Que vieste
23:40 Olhar o mundo
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

DOmINgO
8 DE fEvErEIrO                                     
01:30 pela sua saúde
01:55 áfrica 7 dias
02:30 áfrica global
03:00 bom dia portugal
05:00 missa dia mundial
 do doente
06:10 podium
 todo o terreno dakar
 2015: ricardo Leal 
 dos santos
07:00 nha terra nha Cretcheu
 marisa morais / mar
08:00 Jornal da tarde
09:15 só visto!
10:05 aqui portugal
15:00 telejornaldireto
16:30 aÇOrEs
 9 ilhas na Europa
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horasdireto
20:00 voz do Cidadão
20:35 got talent portugal
22:35 pela sua saúde
23:10 Correspondentes
23:35 só visto!
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
9 DE fEvErEIrO                                     
01:30 Correspondentes
01:55 áfrica 7 dias - 2015
02:30 áfrica global 2015
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:10 podium
 bodyboard: tó Cardoso
07:00 nha terra nha Cretcheu
09:15 só visto!
10:00 aqui portugal
15:00 telejornal
16:15 programa a designar
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 História a História
20:30 programa a designar
21:25 ainda bem Que vieste!
22:00 programa a designar
23:35 só visto!
00:25 telejornal açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
10 DE fEvErEIrO                               
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:12 Cozinha em Forma
09:46 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:08 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:00 teixeira dos santos 
 com Fátima 
 Campos Ferreira
16:26 sabia Que?
16:50 O preço Certo
17:41 Os nossos dias
18:11 telejornal madeira
18:37 telejornal açores
19:09 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal américa
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tony saragoça
DIrEctEur | DIrEtOr
manuel de sequeira rodrigues
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miguel Félix
réDActION                                    
réDActEur EN chEf
chEf DE rEDAÇÃO
mário Carvalho
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antero branco
DEsIgN grAphIquE
DEsIgN gráfIcO
sylvio martins
cOllAbOrAtEurs
cOlAbOrADOrEs                       
antónio pedro Costa
augusto machado
daniel Loureiro
diamantino de sousa
dinora de sousa
Elisa rodrigues
Elizabeth martins Carreiro
Francisca reis
Helder dias
J.J. marques da silva
Hélio bernardo Lopes
Humberto Cabral
João arruda
José da Conceição
José de sousa
Jorge Correia
Jorge matos
manuel Carvalho
manuel neves
maria Helena martins
ricardo araújo pereira
sylvio martins
telmo barbosa
vitor gonçalves
viviana Lourenço
DIstrIbutION | DIstrIbuIÇÃO  
nelson Couto
publIcIté | publIcIDADE          
canada:  rpm
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                 Ethnique média.
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dépôts legaux à la bibliothèque 
nationale du Québec et à la 

bibliothèque nationale
du Canada.

Courrier de deuxième classe
numéro de contrat: 1001787.

AgendA comunitáriA

ProgrAmAção
                       SemAnAl

são vAlEntim no clubE oriEntAl
O Clube Oriental português de montreal organiza no sábado, dia 14 de fevereiro 
de 2015 pelas 19h30 o são valentim com o dJ Jeff gouveia. O Clube Oriental 
deseja anunciar a nova direção do ano 2015, presidente: gilberto alves, vice-
-presidente: mariana Lourenço; tesoureira: graça barbosa; diretores: Faustino 
alves, angelina galhoz, João Loureiro, nazaré barros, Carlos silva. parabéns

gAlA dE são vAlEntim
O grupo folclórico português de montreal de santa Cruz e a associação portu-
guesa do Canadá organizam a gala de são valentim, no dia 14 de fevereiro pelas 
19h00 no salão grande da santa Cruz situado no 60 rachel Oeste. reserve o seu 
lugar ligando isabel 514 880-2964, secretaria 514 844-1011 ou gfpmsc@yahoo.ca

JAntAr Em honrA do Espírito sAnto
a Comissão das festas de santa Cruz organiza uma festa em honra do Espírito 
santo no dia 21 de fevereiro de 2015 na grande sala da santa Cruz. a festa será 
animada pelos artistas, marc dennis, Fátima miguel, Jimmy Faria, Jomani e new 
touch. reservem o bilhete: 514-844-1011 e José de sousa 514-962-8550.

JAntAr/dAncAntE Em stE-thErEsE
a associação portuguesa de ste-therese organiza um Jantar/dançante com a 
participaçao do dJ tony resendes. sábado dia 14 de fevereiro de 2015, pelas 
18h30 no seu local do 103-b  rue turgeon, ste-therese. para mais informações 
contatar a associação: 450.435.0301 ou Lucia Carvalho 514.212.1552.

FEstA dE são vAlEntim
a associação portuguesa de nossa senhora de Fátima de Laval organiza no 
dia 14 de fevereiro a sua festa tradicional do namorosos, dia de são valentim. 
Para mais informações contatar: António Santos: 514-292-8664; Dauno 
Ferreira: 514-825-6504; José Oliveira: 438-887-9118.

FEstA dE são vAlEntim no clubE
O Clube portugal de montreal organiza a festa são valentim no dia 14 de feve-
reiro de 2015 às 19h. Haverá música para todos os gostos. 
Para mais informações contatar: 514-844-1406

noitE dE são vAlEntim
noite de são valentim, sábado dia 14 de fevreiro de 2015. vem namorar e 
dançar ao son do Conjunto EstrELas da nOitE. por favor reservar os seus 
lugares até o dia 11 de Fevereiro. carlos Almeida 514-616-5698 ou para o 
centro 514-353-1550.

8ª Edição do prémio “EmprEEndEdorismo
inovAdor nA diásporA portuguEsA”
O Consulado-geral de portugal em montreal informa que estão a decorrer as candida-

turas para dois prémios destinados a cidadão portugueses que, na data da candidatura, 
residam no estrangeiros há mais de cinco anos, designadamente: 8ª Edição do prémio 
“Empreendedorismo inovador na diáspora portuguesa”, promovido pela COtEC portu-
gal e contando com o alto patrocínio de sua Excelência o presidente da república, cujo 
objetivo é distinguir publicamente portugueses que se tenham destacado pelo seu papel 
empreendedor e inovador no meio empresarial, mas também a nível social e cultural nos 
respetivos países de acolhimento. as candidaturas decorrem até ao próximo 31 de março 
de 2015, e devem ser submetidas através do site www.cotec.pt/dispora, onde está igual-
mente disponível  informação complementar. As candidaturas decorrem até ao próxi-
mo 2 de março de 2015 e devem ser submetidas através do site www.ideiasdeori-
gemportuguesa.org, onde está igualmente disponível informação complementar.

primEirA Edição do cArnAvAl dAs criAnçAs
O “Centre d’aide à la Famille” organiza o Carnaval das Crianças. diversão para 
toda a família! Concurso de fantasias, marchinhas de carnaval, danças, pinturas 
de rosto e muita brincadeira. uma tarde festiva, que visa angariar fundos para 
o “Centre d’aide à la Famille” (CaF). O evento será realizado no sábado, 14 de 
fevereiro às 14 horas. Endereço: 4850, avenue de Lorimier.

mAtAnçA dE porco E são vAlEntim
Festa da matança de porco na Casa dos açores do Quebeque que se realizará 
no dia 7 de fevereiro de 2015 na sua sede. a Casa dos açores do Quebeque or-
ganiza igualemente na sua sede a Festa de sao valentim no dia 14 de Fevereiro 
2015. para mais informações: 514 388-4129.

diA dE dErby no sport montrEAl E bEnFicA
Informamos	que	o	Sport	Montreal	e	Benfica	vai	 fazer	um	almoço	 tipicamente	
português no próximo domingo (8 de fevereiro), FEiJOada. vamos leiloar um 
presunto	neste	dia	de	Derby	(Sporting	vs	Benfica)	por	isso	esperamos	por	todos	
no nosso clube. apareça vai ser uma tarde agradável. Para reservas enviar 
email para sportmontrealbenfica@gmail.com ou ligar para o clube.

cEntro dE Acção socio-comunitáriA dE montrEAl
O CasCm informa que as atividades  para a 3ª idade recomeçam dia 13 de fe-
vereiro pelas 14h15. Celebraremos o “st-valentin” à volta dum pequeno lanche  
para o qual pedimos a vossa habitual colaboração. será uma tarde de reencon-
tro e de convivio. venha e traga a sua boa disposição. relembramos que as 
incrições	já	estão	abertas	para	a	educação	fisica.	Informações:	514	842-8045.

FEstA do chichArro
O Circulo dos amigos de rabo de peixe organiza a festa tradicional da noite 
de Chicharro rabopeixense no dia 21 de março de 2014 pelas 19h00 no salão 
da igreja st-Enfant Jésus. a festa será animada pelo dJ Jeff gouveia. para 
reservas ou mais informações contatar Eduardo: 514-583-8891, Olivia paiva: 
514-707-8877, Calisto: 514-777-1551.



A Voz de PortugAl  |  4 de FeVereIro de 2015  |  P. 3

Manuel de 
Sequeira rodrigueS

mont-royal
1042-a, mont-royal E.
514-303-9304

Centre du domaine
3235, ave de granby
514-999-0555

saint-Zotique
1221 saint-Zotique E.
514-278-2900
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   através do Canadá+
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v

“Traga-nos o vosso 
Telefone” e festeje

Pacote Standard

v
v

v
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Traga o vosso 
e obtenha 
o pacote à 1

editorial

A mArcA portugAl no cAnAdA Está mAl AprovEitAdA

Portugal podia vender-se no Canada numa 
perpetiva económica, simplesmente pondo 

a marca das descobertas. as pessoas  conhecem 
mal Portugal... Há coisas que temos de bom 
por sermos portugueses. damo-nos bem com 
todos os povos, com todas as religiões e com to-
das as culturas.
A Agência para o Investimento e Comércio Ex-

terno de Portugal, não tem dinheiro e toda a estru-
tura funciona mal. É lamentável que assim seja, 
porque Portugal tem uma saída entre outras para a 
crise atual: exportar e vender para fora a “Marca 
Portugal” mas de uma forma consistente e credí-
vel. O principal indicador que revela a degradação 
é o facto de o país ter falhas graves na educação e 
não tem havido uma continuidade de políticas de 
investimento nos setores industrial e agricultura. 
O problema da justiça,que não funciona a não ser 
para os casos de escandalos. Os baixos salários 
praticados no país e o elevado custo de vida não 
ajudam, deterioração do défice externo e a inter-
venção financeira do Estado no sistema bancário, 
para evitar as falências nas entidades privadas em 
apuros. O país tem caraterísticas muito positivas: 
o clima, a comida, a paz social, são coisas que não 
se encontram na maior parte dos países, mas não 
há dinheiro para consumir. Tenho assistido a atos 
heroicos. Temos Portugal para viver e o mundo 
para trabalhar. 
Temos bons empresários e bons trabalhadores, 

honestos, competentes, com estruturas técnicas 
capazes, a lutarem contra este conjunto de ad-
versidades, com uma enorme coragem e desgaste 
pessoal e familiar, e começo a sentir em alguns o 
apelo para a desistência. A capacidade de sacrifí-
cio e sofrimento pessoal e familiar tem um limite! 
A classe política no poder está pouco atenta a este 
fenómeno, que considero da maior gravidade. 
O investimento produtivo tem origem nos em-

presários, nos trabalhadores, empresas existentes 
e não em milagreiros que surgem do nevoeiro.  
É por essa razão que me interrogo como vai ser 
possível, no futuro, crescer e criar emprego, sem 
empresas com sede em Portugal, por terem sido 
vendidas a paises estrangeiros  e que são o cora-
ção da economia... E como vai o Governo receber 
os impostos devidos por estas empresas? Somos 
confrontados com uma situação nos mercados 
que não nos dá escolhas e o Governo português 
que vendeu, continua sem navegação para as fi-
nanças de Portugal.
Temos perda de competividade para empresas 

estrangeiras e resta então perguntar se os portu-
gueses estão dispostos a manter, através dos seus 
impostos, estes “ setôres “ no Governo? Há obs-
táculos enraizados na nossa cultura que se tem 
tornado cada vez mais materialistas e equivocada 
acerca do que é primário e secundário na nossa 
vida como seres humanos.
Infelizmente parece haver um vírus no poder, 

aos mais diversos níveis, que se apodera de quem 
lá chega é constrangedor verificar como tantas 
pessoas mudam de opinião e de comportamento 
quando passam da oposição ao poder. Na oposi-
ção procuram visibilidade, elogiando o seu pa-
pel. No poder aderem rapidamente às teorias da 
conspiração. Fica sempre a dúvida sobre as reais 
intenções dos muitos interesses que se movem 

na obscuridade. É assim que vivemos. Vive-se 
tempos de aumento  do empobrecimento do povo 
português. Os indicadores económicos e sociais 
apontam para a manutenção do desemprego a ní-
veis muito elevados e para a estagnação da ativi-
dade económica: em Portugal cria-se dificuldades 
para se venderem facilidades.
A chave é trabalharmos em conjunto, nós de cá e 

eles de lá. A ferramenta de aprendizagem organi-
zacional é operar no seio da comunidade, em que 
muitas organizações diferentes podem ajudar-se 
mutuamente a progredir. Em certa medida, isto é 
possivel de ser feito com a ajuda de consultores, 
mas estes muito raramente trabalham com as or-
ganizações. Ambas as coisas são necessárias, se 
se pretende fazer progressos reais. Os gestores 
têm de se considerar a si próprios em aprendi-
zagem e têm de ter resdes de suporte para a sua 
própria reflexão. Imagine 500 mil portugueses no 

Canada a dar prioridade aos produtos com origem 
“Marca PortugaL”.
É possivel de ser feito com a ajuda da Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Por-
tugal, que é uma entidade pública de natureza 
empresarial vocacionada para: aumentar a com-
petividade e notoriedade de Portugal no mundo. 
Ajuda de empresas, organismos sem fins lucra-
tivos e comunidade portuguesa. Todos envolvi-
dos, ou seja moldar o futuro do seu contexto de 
negócios no Canada... Portugal tem Sol e mar, 
desporto, tapeçaria, design, industria naval, arte, 
industria de moldes, setor da agricultura, setor do 
vidro industrial, imobiliario e muito mais. É um 
objetivo ambicioso, mas é exatamente aquilo que 
as empresas a comunide e Portugal precisam se 
querem liderar a criação de um sistema alternati-
vo que funcione cada vez mais em harmonia com 
os nossos sitemas naturais mais abrangentes.
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Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
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homEnAgEm Ao sEnhor
mAnuEl Emídio poEJo
Boa tarde. Estamos aqui reunidos para prestar 

uma pequena mas muito sincera homenagem ao 
nosso bom amigo, MANUEL EMÍDIO POEJO
Não vamos rezar nem chorar, vamos simples-

mente pensar!... Um minuto de Silêncio, refle-
xão e recolhimento como que um adeus de des-
pedida.
Quem conheceu o Manuel Poejo nestes últimos 

anos não conheceu o verdadeiro M. E. Poejo. Eu, 
e, o António Paulino conhecemos o Nélito em 
1946 na Escola Preparatória PEDRO DE SAN-
TAREM na Estrada de Benfica junto ao Jardim 
Zoológico em Lisboa.
Era o primeiro ano do curso preparatório, para 

no fim de dois anos seguirmos para o curso de 
formação profissional no comércio ou industria 
segundo a aptidão de cada um de nós. Ali con-
vivemos durante os dois anos do curso, que ter-
minamos com sucesso, seguindo depois para as 
escolas profissionais da nossa escolha.
Eu, fui para a Escola Industrial, MACHADO 

CASTRO, na Estrela, o António Paulino foi para 
a Escola das Belas Artes, António Arroio, na Pra-
ça do Chile e o Manuel Poejo para a Escola In-
dustrial, AFONSO DOMINGUES no Poço Bis-
po. Foi nesta escola industrial que uns anos antes 
tirou o curso industrial o nosso grande escritor 
José Saramago, prémio Nobel da literatura.
Se houvesse prémio Nobel de desenho de ar-

quitectura, o nosso amigo Poejo tinha certamen-
te concorrido pois a sua carreira profissional de 
desenhador levou-o a trabalhar para a Compa-
nhia de Petróleos, BP que nessa altura estavam a 
construir as estações de serviço nas estradas de 
Portugal e o Poejo deu o seu traço de bom dese-
nhador em muitas dessas estações de serviço BP 

Quando forem de férias a Portugal e passarem 
por uma BP lembrem-se do Manuel Poejo. 
Veio para o Canada em 1963 pela mesma razão 

que todos nós viemos!... Foi contractado com 
desenhador de arquitectura para a Corporação 
da EXPO- 67 e foi um dos desenhadores prefe-
ridos dos arquitectos mundialmente conhecidos 
que vieram mostrar as suas melhores obras da 
arquitectura internacional e escolhiam o jovem 
português Manuel Poejo para os seus desenhos.
O conhecido HABITAT 67 que ali está no velho 

porto de Montreal tem muitas ideias do Poejo no 
projecto que era único na sua concepção, porque 
um bom desenhador não faz só o desenho que o 
arquitecto indica, ele trabalha em conjunto com 
o arquitecto dá as suas ideias e sugestões depois 
apresenta o desenho final para aprovação. É aqui 
que eu digo que um desenhador vindo da ESCO-
LA AFONSO DOMINGUES e se tonou brilhan-
te a nível mundial na EXPO-67 também merecia 
o prémio Nobel do desenho se o houvesse.
Quando acabou a Expo-67 foi logo convidado 

pelos arquitectos que conheciam o seu trabalho 

para ir trabalhar com eles para o projecto do AE-
ROPORTO MIRABEL, outro projecto único e 
diferente a nível mundial. Ali foi reconhecido 
pelo governo Federal como o melhor desenhador 
do grupo e distinguido na inauguração oficial do 
aeroporto à qual eu assisti como seu convidado.
Como podem ver o Manuel Poejo desse tempo 

era bem diferente do Poejo que nós ultimamen-
te conhecemos. Ele não foi muito católico, mas 
seguiu o que Deus nos pediu a todos “CRESCEI 
E MUTIPLICAI-VOS”!...Ele e a sua esposa Ana 
Maria tiveram quatro filhos, sete netos e três bis-
netos um total de catorze descendentes cumprin-
do assim o pedido de DEUS, continuando a hu-
manidade.

FranCiSCo Salvador O casal Poejo sofreu um grande desgosto com a 
morte da sua filha mais velha a Paula, a vida mu-
dou, com a idade vieram os problemas de saú-
de e o desenhador dos bons tempos passou a só 
fazer uns “biscatos” para alguns conhecidos na 
nossa comunidade portuguesa de Montreal que 
aproveitaram a sua bondade e boa vontade para 
os seus projectos pessoais explorando o seu va-
lor sem a devida compensação monetária a que 
tinha direito. FOI MUITO EXPLORADO POR 

ALGUNS!.. Que se diziam amigos mas no fun-
do só se aproveitavam dos seus conhecimentos 
para desenhar o projecto, obter a assinatura do 
arquitecto, tirar as licenças, falar com o inspec-
tor da Vila para “safar” a multa!.. E muitas vezes 
o pagamento era um petisco e um copo ou fica-
vam a dever e nunca lhe pagaram. 
Para terminar esta pequena e sincera homena-

gem dos verdadeiros amigos do tempo de escola 
em Portugal e em Montreal, da Associação Por-
tuguesa do Canada e Associação Portuguesa de 
Lasalle onde foi presidente, praticou desporto, 
foi corredor, jogou futebol, foi treinador e árbi-
tro para os mais jovens e sobretudo FOI MUITO 
AMIGO DOS SEUS VERDADEIROS AMI-
GOS!...
aqui FiCa uM Muito oBrigado e 

PaZ Á Sua alMa!... deSCanSa aMigo 
PoeJo, a tua MiSSÃo Foi BeM CuM-
Prida, e, a noSSa Continua!...
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realizou-se sábado, dia 24 de 
Janeiro de 2015, um jantar/

baile com o grupo StarligHt 
no Centro Comunitário de nossa 
Senhora de Fátima em laval si-
tuado no 1815 Favreau. esta festa 
foi para angariar fundos para as 
grandes Festas do divino espírito 
Santo de laval que terão lugar no 
dia 30 e 31 de Maio. o mestre de 
cerimonia João Carvalho deu as 
boas-vindas a todos presentes.
Antes de servir o jantar, o Padre 

Carlos Dias da Missão de Nossa 
Senhora de Fátima deu a bênção em 

nome do Divino Espírito Santo, re-
cordando a primeira Festa do Divi-
no Espírito Santo que teve lugar em 
Santa-Teresa, e, a vinda da primei-
ra Coroa do Divino Espírito Santo 
foi comprada em 1974 por António 
Reis, António Pacheco, e João da 
Mota os três (3), e, únicos Funda-
dores da Filarmónica Portuguesa de 
Montreal em 1972. A história real 
desta Coroa foi que o Padre Fate-
la, lá esteja num bom lugarzinho, 
não acreditava nas Festas do Divino 
Espírito Santo, nem nas Domingas, 
e, nem nos Mordomos. 
Ele queria que a Igre-
ja, ainda na rua Clark 
fizesse as Festas e os 
lucros ficavam na Igre-
ja, e não queria saber 
de mais nada.  Então 
foi por este motivo que 
pediram a um Padre 
Francês de Santa Tere-
sa para fazer as celebra-
ções, e, que as Coroas 
fossem coroadas em 
Santa Teresa.

O Rancho Folclórico Estrelas do 
Atlântico atuou e nos encantou 
com as suas danças tradicionais que 
muito bem dançaram, até mesmo os 
mais novinhos dançarinos. Um gru-
po muito bem organizado.
O Grupo Starlight fez-nos dar ao 

pézinho sem parar.Um show espe-
tacular, este grupo é composto por 
5 músicos, foi fundado em 1984 e 
em Abril 2015 vão lançar mais um 
novo CD.
O Presidente da Filarmónica Vic-

tor Faria agradeceu a todos presen-
tes, e, a todos os que participaram 
neste lindo serão, convidando o pú-
blico, e a comunidade em geral, a 
participar nas grandes festas do Di-
vino Espírito Santo de Laval. Todos 

são bem-vindos para confraternizar 
a rezar o terço a partir do dia 24 de 
Maio.
Esta Filarmónica tem vindo a mar-

car presença em diversos eventos 
musicais muito importantes, ao lon-
go dos anos; em março de 2013 foi o 

lançamento do primeiro CD, a alma 
do meu pai, “Antonio Reis” jubila 
de alegria e orgulho por esta linda 
Filarmónica.  A sala estava repleta 
de familiares e amigos da Filarmó-

nica, fazendo lembrar os anos 70 
quando os fundadores organizavam 
festas para poder comprar os instru-
mentos para a Filarmónica. Assim 
dizia o meu Pai, “as Filarmónicas 
da diáspora valorizam a identidade 
açoriana e valorizam o povo portu-
guês, as filarmónicas são viveiros e 

embaixadoras da cultura açoriana, é 
uma semente com raízes fortes, que 
os frutos (que são os jovens) conti-
nuam a participar e colaborar”, tudo 
graças ao sacrifício destes jovens, 
dos músicos, do Maestro, dos dire-
tores, e dos familiares. 

A FilArmónicA do divino Espírito sAnto dE
lAvAl E o stArlight FizErAm um grAndE “show”

FranCiSCa reiS

A Filarmónica foi fundada em 
1978 os Fundadores foram Antó-
nio Reis, Olímpio Teixeira, Viriato 
Pacheco; Maestro Gilberto Pavão. 
A Direção é composta: Presidente 
Victor Faria; Vice-Presidente Luis 
Pacheco; Secretário Sebastien Bal-
bino; Tesoureiro Manuel Dias; Di-

retor Manuel Machado, Diretor Jai-
me Andriano e Geraldo Linhares.
as festas do divino espirito San-

to são momentos de grande fé, 
que o divino espírito Santo lhes 
de muita saúde, paz, e amor.

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

domingo: 10h00-13h30
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diA dAs AmigAs no EstrElA do ocEAno

Celebrou-se em Montreal   um 
maravilhoso e divertido “dia 

das amigas”, dia da amizade. na 
passada Sexta-feira dia 30 de ja-
neiro, no restaurante estrela do 
oceano situado no 101 rachel 
este. 
Depois do delicioso jantar, pre-

parado e servido pelo Restaurante 
Estrela do Oceano, entrou em Acão 
o pezinho de dança, animado pelo 
espetacular Eddy Sousa e DJ X-
-Man, Carlos Fróias. Houve mui-

tas gargalhadas, algumas anedotas, 
brincadeiras, surpresas e ofertas ás 
nossas amigas, tendo como vence-
dora de uma  “Garrafa do Vinho 
do Amor,” a Sónia. A só nos resta 
esperar que a feliz vencedora  nos 

conte o efeito deste vinho muito 
famoso.
O “Dia das Amigas” é um esti-

mulo para refrescar as amizades, 
sentimento que dá bom gosto co-
memorar, e tem como objetivo fes-
tejar a amizade e o divertimento. 
Para mim é uma das mais belas tra-
dições  nos Açores que já há anos 
comemoro  aqui em Montreal com 

as minhas amigas. 
A vida é feita de amizades, lon-

gas, curtas, e passageiras, por ve-
zes. Existem amigas para todos os 
gostos e feitios, todas elas com as 
suas características diferentes.  A 
grande subtileza e verdade da ami-
zade está na sinergia que criamos 
entre nós, pela grandiosidade que 
sabemos destingir, e respeitar cada 
uma nas suas diferenças e valores 
morais. O verdadeiro amor e con-

fiança por uma amiga não acontece 
de um dia para o outro, deve ser 
cultivado durante todo o tempo. 
Que os sucessos e conquistas das 

outras amigas nunca sejam motivo 
de inveja. Que nos sirvam de mo-

delo e de inspiração para fazermos 
melhor cada dia que passa. Nin-
guém é velha para aprender o bem 
que as amigas nos transmitem. Ter 
uma boa amiga é um dos maiores 
prazeres na vida, a melhor prenda 
que nós podemos oferecer a al-

guém é o nosso tempo. “No dar e 
no receber e’ que está’ o ganho”
Que cada amiga faça o que deve 

fazer com amor e amizade e as-
sim a paz e o amor estarão sempre 
presentes nas nossas vidas e assim 

poderemos reconhecer os nossos 
valores e a nossa identidade.
Feliz dia de amigas para todas 

as amigas e amigos do jornal da 
voz de Portugal.

FranCiSCa reiS
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mAtAnçA do porco Em hochElAgA
a associação Portuguesa do espírito Santo 

(aPeS, realizou sábado passado, a sua 
matança do porco. uma tradição que remon-
ta, na península ibérica, do tempo dos Celtas. 
Para eles, representava um ritual, ou seja, 
uma cerimónia de sentido religioso. eles acre-
ditavam que poderiam incorporar alguns po-
deres divinos comendo carne de porco, prin-
cipalmente a cabeça.
Nos Açores continuamos com algumas dessas 

tradições, trazidas para o arquipélago pelos po-
voadores. Por exemplo na ilha de S. Jorge, é há-

bito salgar-se a cabeça do porco e, cerca de três 
dias depois da matança, fazer-se um jantar es-
pecial com a cabeça, batatas, inhames e couves, 
para a família e amigos.
Na freguesia da Ribeirinha, na ilha Terceira, 

ainda hoje, há o hábito de incluírem “brincadei-
ras”, tal como os Célticos, com a cauda e a bexi-
ga do animal.
A Associação Portuguesa do Espírito Santo 

de Hochelaga trabalharam muito em 2014 para 
realçar a força deste organismo associativo para 
dar um extra, para a comunidade. Duas salas 
completamente renovadas, bar, candieiros, chão 

em cerâmica, etc. Na sala grande da Associação 
encontrava-se um palco a maneira antiga com o 
porco pendurado e outro aprensentado a moda 
como era. 
Na parte gastronomia,... constava sopa casei-

ra, morcela frita, acompanhada com os famosos 
inhames de S. Miguel, batata doce e da terra, 
torresmos, e, como sobremesa, salada de frutas 
e biscoitos tradicionais e café. Uma festa muito 
animada, com muita côr e alegria.
Depois do jantar tivemos a oportunidade de ver 

e apreciar os talentos de Michael Costa (Chico), 

e, Fabio Marques (o marido) com a comédia “A 
Matanca da Tia Chica”. Onde a scena do Chi-
co cherga a casa, com uma grande bebedeira e 
o resto foi prá história, com muitas anedotas e 

risadas, foi mesmo para chorar.
também o Sr. Manuel de Fátima cantando 

de mesa a mesa foi uma verdadeira delícia nas 
nossas tradições dando figos e aguardente as 
pessoas presentes. a animar o baile, o dJ lu-
cky acabou a festa com boa música para todos 
os gostos. Parabéns aos organizadores.
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cAthy pimEntEl – A voz dA AlmA

através das vidraças da janela, fustiga-nos 
a desolação deste inverno rigoroso que,  

sub-repticiamente, se insinua nos corpos e nos 
espíritos, enleando-nos num torpor  que nos 
sorve as energias até à última gota.

Felizmente que, num sábio equilíbrio, a vida, 
eterna fonte de compensações, tam-bém nos 
proporciona agradáveis momentos que nos con-
firmam que o importante é regar diariamente a 
flor dos sonhos para que continue a desabrochar, 
eterna, criadora,  nos vas-tos campos da alma hu-
mana.
A conversa que mantivemos com a Cathy Pi-

mentel, veio, mais uma vez, confirmar esta ver-
dade tantas vezes esquecida.  É uma mulher que 
irradia alegria de viver e que tem atravessado 
a vida resguardada pela colorida capa dos so-
nhos. O olhar franco e limpo, e o  riso fresco 
prendem-nos logo, desde o primeiro instante, 
no abraço caloroso  das emoções puras.
“Nasci em Montreal, no Hospital Sacré Coeur,  

em 1980. - Uma das suas frequentes risadas 
contagiantes ilumina-lhe, mais uma vez, o ros-
to. - Os meus pais são da Bretanha, da ilha de S. 
Miguel, já cá estão há 51 anos. Do lado da mi-
nha mãe, a família veio toda para cá e do lado 
do meu pai, alguns foram para o Brasil, ele e 
mais dois irmãos vieram para o Canadá.”
Fica assim identificada a proveniência desta 

voz melodiosa, onde se misturam, har-monio-
samente, influências de vários mundos e que 
guarda ressonâncias das ilhas de bruma perdi-
das no mar profundo das suas origens.
Esquecidas as agruras do inverno, daqui para 

a frente a conversa escorre sem pres-sas, com a 
limpidez das águas  duma ribeira que cantarola, 
de pedra em pedra, por montes e vales, a cami-
nho dum destino certo e feliz nos braços  das 
águas mais profundas de qual-quer lago povoa-
do por luzes cintilantes.
“Nós sempre vivemos em Laval, perto da igre-

ja Nossa Senhora de Fátima. Tenho dois irmãos 
mais velhos. Recordo-me bem da nossa primei-

Manuel CarvalHo

ra casa, com um jardim muito grande e muitas 
árvores de fruta. Sempre estive muito envolvi-
da nas actividades da igreja porque o meu pai 
foi um dos fundadores.
Quando fui para a escola, era uma criança mui-

to tímida que gostava muito de artes, principal-
mente de música, não gostava nada de despor-
tos. Logo no primeiro dia de aulas, apanhei uma 
bolada na barriga, acho que fiquei marcada para 
sempre.” - Solta mais uma das suas risadas cris-
talinas que rolam como a vagas a quebrarem-se 
na areia da praia. - “Lá em casa, a minha mãe 
cantava muito, cantava no coro da igreja, o meu 
pai cantava na folia do Espírito Santo e também 
no coro.“- Compreende-se agora por que razão 
a música, com-panheira fiel, faz parte da sua 
vida desde a mais tenra infância. - “Sempre fui 
embalada pela música”.
Por volta dos dez anos, a criança tímida refu-

giou-se num mundo mágico onde só ela entra-
va. Hoje ri divertida desses tempos.
“Construi um piano de cartão onde passava os 

meus tempos livres a fingir que toca-va as mú-
sicas dos grandes compositores. Também ouvia 
muita música clássica, Mozart, e também muita 
ópera, tentava imitar as grandes cantoras, fe-
chada no meu quarto para que a minha mãe não 
me ouvisse.”
A menina cresceu, despertou para o mundo 

que a rodeava. Na escola secundária já era uma 
jovem imbuída dos nobres valores da solidarie-
dade e da partilha.
“Na escola secundária sempre estive sempre 

envolvida com os grupos de apoio às pessoas 
idosas. Depois de sair das aulas, três ou quarto 
vezes por semana, quando tinha um bocadinho 
de tempo livre, ia ao Centre Saint Jude, ajuda-
va a dar de comer aos idosos, falava com eles, 
acompanhava-os até à capela onde tocava piano 
para os entreter.
Com onze, doze anos frequentei o Conserva-

toire de Musique onde aprendi a tocar piano. 
Aos treze anos comecei a tocar órgão na igreja 
portuguesa de Laval. Mais tarde, perdi a vergo-
nha e comecei também a cantar, gostava muito 
de cantar a Avé Maria.”
Os olhos brilham-lhe à evocação desses tem-

pos repletos de candura, quando a sua voz cris-
talina inundava a igreja e penetrava, como um 
bálsamo, nos corações enternecidos.

“Nessa idade a minha vida estava muito preen-
chida. Aos domingos cantava e tocava na missa, 
dava catequese às crianças, pouco tempo tinha 
para mim”.
Na escola, decidiu-se por um curso profissio-

nal de assistente technique en pharmacie por-
que queria integrar rapidamente o mercado de 
trabalho, outros mundos lhe acenavam mil pro-
messas de felicidade. 
“Sabe, não queria fazer grandes estudos por-

que o amor bateu-me à porta e queria casar. En-

contrei o meu marido na igreja portuguesa de 
Laval, na noite de Natal, ele estava lá a tocar 
guitarra, foi amor à primeira vista. Eu tinha 15 
anos e ele 20, era a primeira vez que nos vía-
mos, eu olhei para ele, ele olhou para mim e foi 
o clique. Casámos em 1999, tinha 18 anos.”
Com novas prioridades na vida, encontrou ra-

pidamente trabalho na farmácia do hospital de 
Laval mas, passados poucos meses, fez uma 
reorientação profissional integrando o departa-
mento de controlo de qualidade numa compa-
nhia de produtos de alimentação onde permane-
ceu vários anos. Numa reviravolta inesperada 
da sua carreira profissional, desde 2010  é pro-
fessora do curso de assistant technique en phar-
macie, no Collège Herzing, em Montreal,  onde 
se sente realizada, como  peixe na água. 
Entretanto, a vida seguira o seu curso normal, 

teve um filho, hoje com 9 anos de ida-de, mas a 
música, essa eterna tentação, sempre a desafiá-
-la, nunca deixou de lhe acompa-nhar os passos 
como uma sombra protectora. Durante vários 
anos integrou uma banda que actuou nos mais 
diversos palcos.
“Durante 8 anos eu e o meu marido actuámos 

no Conjunto Expression que foi criado em 2005. 
Éramos muito apreciados mas também era uma 
vida muito difícil, muita gente não imagina os 
sacrifícios que é preciso fazer, noites sem dor-
mir, grandes despesas com equipamentos. Foi 
com muita pena, porque as alegrias também fo-
ram muitas,  que, em 2013, decidimos acabar 
com o conjunto.” Voltada esta página, inespe-
radas portas se abriram, a vida é assim, sempre 
cheia de surpresas e reviravoltas.
“Um dia, em 2012, se não me engano em Outu-

bro, ainda o conjunto existia, fui ao restaurante 
Solmar e falei com o senhor Dias, expliquei-lhe 
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que sabia tocar piano e que gostava de cantar 
fado. A reacção dele não podia ser melhor. Ac-
tuei logo nesse fim-de-semana e toda a gente 
ficou encantada. Daí para a frente, aos fins-de-
-semana ia até lá, tocava piano, cantava dois ou 
três fados, o agrado era geral.“
Naturalmente, o nome da Cathy começou a an-

dar nas bocas do mundo, despontava uma nova 
diva, já nada podia parar a sua ascensão.
“Quando o conjunto acabou, o meu marido 

andava muito aborrecido lá por casa e decidiu 
aprender a tocar guitarra portuguesa. Travámos 
conhecimento com alguns guitarristas da Co-
munidade, como o senhor Valadas e o senhor 
Travassos que o ajudaram muito nos primeiros 
tempos da aprendizagem. Foi quando encontrá-
mos o Luís Costa que agora toca viola no nosso 
grupo
E, mais uma vez, o milagre aconteceu:
“A Artv soube das minhas actuações no Sol-

mar e convidou-me para gravar um vídeo com 
um fado inédito. Tive de escrever o fado “Falo 
com Deus” em menos de uma semana. Foi a 
primeira letra que escrevi.  Como eu gostava 
muito de ouvir o violoncelo integrado no fado, 
convidei o Philippe para nos acompanhar na 
gravação. Nunca mais nos deixou.”
Era a génese do grupo FadoMundo, formado 

pela Cathy, Nilton Rebelo na guitarra portugue-
sa,  Luís Costa na viola, Samuel Pereira na gui-
tarra clássica e Philippe Mius D’Entremont no 
violoncelo, que tem maravilhado e encantado 
quem os ouve. O primeiro álbum, Horizonte, 
que teve um acolhimento muito favorável, sur-
giu em Dezembro de 2013 e rapidamente des-
pertou as atenções do mundo musical. 
Daí para a frente, é o que toda a gente conhece. 

Actuações por toda a parte, no D. Henrique, na 
Estrela do Oceano, no Centre Leonard d’Vinci, 
no Club Balattou. As entrevistas sucedem-se. 
As críticas favoráveis, entusiásticas, surgem, 
no La Presse, no Devoir, no Luso-Press,  inun-
dam a internet como uma onda avassaladora. 

A sua voz belle, limpide, parfois en demi-tein-
tes ou plus puissante sur quelques élans tragi-
ques, como descreve o Devoir, já conquistou  
Montreal, veio dar mais cor ao fado por estas 
terras fora.

Não poderíamos deixar de mencionar o conto 
de fadas que foi a sua viagem a Lisboa no verão 
de 2014. Foi a concretização dum sonho que 
desde há muito tempo lhe lavrava o peito.
“Tenho uma admiração profunda pela Amália 

Rodrigues e decidi ir a Portugal, à fon-te,  para 
ver o que era o fado. Fui sozinha mas encon-
trei gente muito boa. Cantei o fado quase todos 
os dias, foi uma coisa incrível. Andava por ali, 
num sonho, como uma criança de olhos bri-
lhantes no dia de Natal.”
 Qual Alice no País das Maravilhas, deslum-

brada, todas as portas se abriam à sua frente 
como que por encanto. As casas de fado acolhe-
ram-na de braços abertos: a Adega dos Fadistas, 
a Mesa dos Frades, o Clube do Fado, o Guarda 
Mor, a Tasca do Chico, a Casa de Linhares onde 
travou conhecimento com o grande fadista Jor-
ge Fernando que ficou enamorado da sua voz.
“Nessa noite, na Casa de Linhares, na véspera 

e regressar a Montreal, fartei-me de chorar, não 

conseguia conter a minha emoção, ainda não ti-
nha partido e já estava a sentir saudades de Lis-
boa e das duas semanas maravilhosas que pas-
sara. Em todas as casas de fado sempre cantei 
o Que Deus me perdoe, era a forma de eu pedir 
perdão a Deus por não ter começado a cantar o 
fado mais cedo.”
A Cathy não poderia terminar a sua peregrina-

ção sem visitar a Casa da Amália e o Panteão 
onde repousam os restos mortais da diva. Fo-
ram momentos de indiscritível emo-ção.
“Nunca pensei que gostava da Amália daquela 

maneira. Quando cheguei à sala onde ela está, 
encostada ao seu mausoléu, rompi a soluçar 
como uma criança, nada me podia consolar. 
Nem consigo descrever o que senti. Acabei por 
lá deixar, num cantinho escondido, um bilhete 
de agradecimento e reconhecimento por tudo o 
que nos legou.”
A mulher que agora está à minha frente já não 

tem nada a ver com criança tímida que tocava 
órgão na igreja portuguesa de Laval. Habituada 
a pisar os palcos, certa do seu valor, fala dos 
seus projectos com um arrebatamento que lhe 
acende fogueiras no olhar:
“Parto dentro de dias para Fall River, estou en-

volvida num projecto de fado de Coimbra a rea-
lizar na Église Saint-Jean Baptiste, irei actuar, 
brevemente, no Bitoque, no Chez le Portugais, 
não paro, o fado é a minha vida.”
Solta mais uma das suas gargalhadas conta-

giantes que nos fazem acreditar que a fé move 
montanhas. Esta mulher determinada, repleta de 
fé, dona duma voz excepcional, sabe muito bem 
o que quer e para onde vai. O fado, património 
imaterial da humanidade, encontrou mais uma 
executante de primeira água, apaixonada, que 
o saberá propalar e engrandecer, garbosamente, 
por estas terras no novo mundo. 
Nota: Para facilitar as contratações, o grupo 

FadoMundo foi recentemente dissolvido embora 
os seus elementos continuem a actuar em con-
junto.
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a Comunidade dos Portugueses Católicos de 
Montreal, que mais tarde se chamou de Mis-

são de Santa Cruz, foi fundada em Fevereiro de 
1963. Quer dizer que estamos no mês da comuni-
dade. Para comemorar este acontecimento, o Pa-
dre José Maria Cardoso, ao longo dos anos, tem 
criado actividades para assinalar 
esta data. Dado o grande sucesso 
das missas especiais, do ano pas-
sado, teve início no passado Do-
mingo, a missa das Filarmónicas. 
Tendo participado a Filarmónica 
Portuguesa de Montreal, agora 
liderada por Leonardo Aguiar, a 
Filarmónica do Divino Espírito 
Santo da cidade vizinha de La-
val, sob a regência de Gilberto 
Pavão e ainda da Tuna de Oiro, chefiada por Filo-
mena Amorim. É impressionante como o recinto 
religioso vibra com o som dos tambores e dos ins-
trumentos de sopro, desde a flauta à tuba, passando 
pelos clarinetes, saxofones, trompetes, trombones, 
etc. Os trechos musicais escolhidos, para a ocasião 
e as vozes da Tuna de Oiro, encheram de emoção 
os corações das centenas de fiéis que marcaram 
presença na celebração. Como era dia da Senhora 
da Estrelas ou das Candeias, as filarmónicas tam-
bém tocaram o seu hino. Toda a cerimónia esteve 
a cargo do diversos grupos musicais. Músicos fi-
zeram a colectas e o ofertório. A primeira leitura 
foi feita por Ivone Coelho e a segunda por Gina 

Isidoro ambas da FPM, a oração dos fiéis por Síl-
via Camacho, da FDESL e o Salmo, por Filome-
na Amorim da Tuna de Oiro. Até mesmo a tuba 
simbolizando as Bandas, foi levada ao altar pelo 
simpático Isidoro Manuel. O Padre José Maria sa-
lientou a importância das filarmónicas na comuni-
dade. Elas foram responsáveis pela formação de 
milhares de músicos, ao longo de todos estes anos. 
Por vezes nem realizamos a importância que elas 
têm no meio de nós. Especialistas afirmam que as 
crianças e jovens que começam cedo a aprender 

musica, têm melhor formação auditiva, psicomo-
tora, intelectual e socioafectiva. Elas estão indis-
sociavelmente ligadas à história cultural, social e 
religiosa do povo açoriano. E constituem um dos 
patrimónios mais ricos que urge apoiar, acarinhar 
e preservar. Se forem à página Facebook da Mis-
são poderão visionar alguns vídeos e fotografias 
da missa das Filarmónicas.
no próximo domingo, às três da tarde, terá 

lugar a Missa Fadista, com a participação de 
vozes e guitarras ligadas ao Fado. no domingo 
dia 15, será então a vez dos ranchos Folclóri-
cos da comunidade a animarem a missa Fol-
clórica.

belezA dA SemAnA missA dAs FilArmónicAs

antero BranCo
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programa da semana
Quinta-feira 5 de fevereiro
- Festa da Nossa Senhora da Estrela
- Lançamento do Livro de Adelaide Vilela
sábado 7 de fevereiro
- Missa das Filarmónicas na Santa Cruz

pAssos criticA gAstos nos
“tEmpos dE vAcAs gordAs”
o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, 

criticou hoje o dinheiro gasto, “em tem-
pos de vacas gordas”, em obras de fraca ou 
quase nula utilidade, deixando para trás in-
vestimentos que “entrava pelos olhos dentro” 
que seriam mais importantes

“Não percebemos como é que, em tempos de 
vacas gordas, foi gasto tanto dinheiro [em obras 
de fraca ou quase nenhuma utilidade”, referiu.
Passos Coelho falava em Vila Nova de Famali-
cão depois de o presidente da Estradas de Portu-

gal ter apresentado uma alternativa para resolver 
o estrangulamento rodoviário na EN14, que ser-
ve também os concelhos da Trofa e da Maia.A 
solução inicial, trabalhada pelo anterior Gover-
no, apontava para uma variante, com perfil de 
autoestrada, que custaria 190 milhões de euros.
Hoje, foi apresentada uma nova solução, que fi-
cará por 36 milhões de euros.”É uma solução que 
vai funcionar. É uma solução económica mas efi-
ciente”, afirmou Passos Coelho, lamentando que 
aquela nova acessibilidade não tivesse sido feita 
quando os fundos comunitários privilegiavam 
as infraestruturas rodoviárias e “quando entrava 
pelos olhos dentro” que se tratava de uma liga-
ção com retorno económico..”Hoje, assistimos à 
concretização de uma ambição, que durante mui-
tos anos foi um sonho, uma quimera”, disse o 
presidente da Câmara de Famalicão.
Paulo Cunha sublinhou que se trata de uma 

solução “sóbria mas adequada à realidade”, 
que “não compromete o futuro de Portugal 
nem endivida as próximas gerações”.

lusodEscEndEntE Em toronto procurA
vidA ExtrAtErrEstrE noutros plAnEtAs
uma lusodescendente, estudante de as-

tronomia e astrofísica na universidade 
de Toronto, Canadá, está a analisar ficheiros 
recolhidos num telescópio no Havai, estados 
unidos, para tentar encontrar vestígios de 
vida noutros planetas.
 “Estive no Havai onde durante duas noites ob-

servei o planeta 55 Cancri E, recolhi dados que 
agora estou a analisar para descobrir se há vida”, 
disse à agência Lusa Lisa Esteves, de 25 anos, 
estudante de um doutoramento no departamento 
de Astronomia e Astrofísica da Universidade de 
Toronto.O 55 Cancri E é um planeta extrasso-
lar orbitando na estrela 55 Cancri e demora 18 
horas a completar a órbita. Classificado como a 
primeira Super-Terra, é provavelmente inabitado 
face aos 1.700 graus centígrados de temperatu-
ra que apresenta. Foi descoberto a 30 de agosto 
de 2004 e situa-se a 41 anos-luz de distância do 
planeta Terra.Lisa Esteves, filha de pai português 
com raízes em Venda do Pinheiro, no concelho 
de Mafra, e em Braga, e de mãe chinesa, a in-
vestigadora disse que nos próximos meses vai 
tentar descobrir nos ficheiros recolhidos durante 
a observação se existe “água, metano ou sódio 
na atmosfera”.Em dezembro de 2014 e nova-
mente este mês, Lisa Esteves esteve no Havai 

juntamente com o reitor do departamento de 
Ciência, da Universidade de York, em Toronto, 
Ray Jayawardhana, onde recolheu dados do te-
lescópio japonês Subaru, com o diametro de 8,2 
metros, localizado no observatório Mauna Kea 

no Havai.”No planeta que estamos a observar 
(55 Cancri E) está muito calor, algo como mais 
de 1.500 graus, portanto a vida como existe aqui 
(Terra), provavelmente não vamos encontrar, 
mas se descobrirmos água, será uma das primei-
ras descobertas de deteção de água num planeta 
semelhante à Terra, que é maior do que o nosso 
planeta e então avançaremos para a procura de 
vida em planetas mais frios”, explicou.A luso-
descendente, que espera analisar os dados reco-
lhidos até ao verão, reconhece que os planetas 
conhecidos podem não ter vida extraterrestre. 
Mas como existem “tantas outras estrelas na 
galáxia, rodeadas por planetas” a hipótese de se 

registar vida é “pequena, e está algures por aí”, 
afirmou convicta.O trabalho pode ser amplamen-
te melhorado se o Canadá apostar mais na parce-
ria com Estados Unidos na construção em curso 
do Telescópio de Trinta Metros (TLT), também 
em Mauna Kea no Havai, com o apoio da Chi-
na, Japão e India.O Canadá já investiu mais de 
30 milhões de dólares (26 milhões de euros) no 
projeto e no desenvolvimento do TLT, mas os 
cientistas canadianos reclamam por um investi-
mento adicional de 300 milhões de dólares (260 
milhões de euros) na construção de setores de-
terminantes do observatório.No ano passado, o 
governo conservador canadiano inviabilizou o 
projeto, tendo agora uma “última hipótese” no 
próximo orçamento federal, adiado até abril pelo 
ministro das Finanças Joe Oliver, dada a queda 
acentuada dos preços do petróleo, que estão a 
afetar a economia do país.”
Se o Canadá integrar o projeto terá uma cer-

ta percentagem de utilização, dependente dos 
valores a investir. então poderei utilizá-lo na 
minha pesquisa e observar estes planetas, se 
têm vida, e recolher mais dados sobre as suas 
atmosferas, se têm água ou vida. queremos 
saber mais sobre esses planetas interessan-
tes”, concluiu lisa esteves.

NOvO bANcO: bcp sEguE cOm
INtErEssE prOcEssO DE vENDA
“Estamos, obviamente, mais tranquilos hoje com a 
evolução	do	Novo	Banco.	Uma	evolução	muito	profis-
sional, muito correta e que, obviamente, dá mais garan-
tias de que a operação pode ter sucesso. E o que nós 
queremos é o sucesso da operação”, salientou. E re-
forçou: “não estamos afastados, mas não estamos na-
queles	que	mostraram	interesse	para	a	pré-qualificação	
[à compra], porque tínhamos um conjunto de restrições, 
que são conhecidas, para isso”. nuno amado frisou que 
partiu “do pressuposto que o calendário que estava mais 
ou menos indicado, de que a operação seria concluída 
antes do verão, assim acontece”. por isso, “nessa base, 
não estamos afastados, estamos próximos, mas não so-
mos parte dela”, acrescentou. O bCp é um dos bancos 
participantes no Fundo de resolução, entidade que é o 
acionista único do novo banco. Quanto ao impacto do 
colapso do grupo Espírito santo (gEs), anterior dono 
do banco Espírito santo -que deu lugar ao atual novo 
banco após a intervenção do banco de portugal no úl-
timo verão- nas contas do bCp em 2014, nuno amado 
desvalorizou a sua importância. “O impacto do gEs nas 
nossas imparidades não foi de grande dimensão. Havia 
uma exposição relativamente grande há uns anos atrás 
que foi sendo reduzida, por isso, o impacto não foi re-
levante na dimensão das imparidades de crédito deste 
ano”,	revelou.	Houve	uma	clara	“diminuição	do	perfil	de	
dívida do gEs nos últimos anos, felizmente, e portan-
to não foi material a dimensão dessas imparidades na 
globalidade das imparidades que o banco provisionou” 
no ano passado, que ultrapassaram os mil milhões de 
euros,	afirmou	Nuno	Amado.
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mElhorE A suA sAúdE
Em ApEnAs 60 sEgundos
Siga estes conselhos, que lhe ocupam apenas 

60 segundos por dia, e torne-se numa pes-
soa mais saudável.
Os conselhos que lhe damos em seguida vão 

ocupar apenas 60 segundos por dia. São simples 
hábitos que podem fazer uma grande diferença na 
sua vida.

1. Dê um abraço a alguém. A maioria dos pro-
blemas de saúde de hoje em dia - desordens di-
gestivas, envelhecimento prematuro, diabetes e 
cancro – são causados por níveis muito elevados 
de stress, refere o especialista de saúde  Kayleigh 
Pleas. Felizmente, refere, os seres humanos pos-
suem uma particularidade quando trocam carinho 
com outras pessoas: libertam oxitocina. Esta hor-
mona avisa o cérebro que você está seguro afas-
tando pensamentos depressivos e negativos.
2. Toque-se. Se não tem ninguém para abraçar 

toque-se a si próprio. O efeito é bastante seme-
lhante. Experimente, quando estiver stressado, em 
colocar a palma da mão sobre o seu peito. 
3. Use fio dental. Várias investigações referem 

que uma má higiene oral pode levar à inflamação 
das gengivas, ulceras e a tornar a sua boca mais 
suscetível a infeções. Ao passar o fio dental está a 
eliminar da boca pedaços de comida que às vezes 
nem a escova de dentes consegue alcançar.
4. Lave as mãos (mas como deve ser). Demora 

apenas 20 segundos a lavar corretamente as mãos 
com sabão e água e 15 segundos a usar um desin-
fetante à base de álcool. “Manter as mãos limpas 
e livres de germes é o primeiro passo para se li-
vrar de doenças”, afirma o médico Roshini Raj do 
Centro Médico de Nova Iorque.
5. Coloque as esponjas de lavar a loiça no micro-

-ondas. As esponjas são um dos objetos que mais 
germes acumula em casa. Coloque, diariamente, a 
esponja no micro-ondas durante 30 segundos para 
matar os germes e mude-a a cada duas semanas.
6. Chame a sua mãe. A ciência afirma que só de 

ouvir a voz da sua mãe faz com que o seu copo 
liberte mais oxitocina, sentindo-se mais confortá-
vel.
7. Tenha sempre uma taça com frutas no frigorí-

fico. Prepare sempre fruta e coloque-a no frigorí-
fico. Assim, quando tiver fome não cairá na tenta-
ção de comer coisas pouco saudáveis.
8. Calendarize a sua semana incluindo sempre 

no seu horário um espaço para fazer exercício.
9. Faça um exame ao peito. A altura ideal para o 

fazer é na semana a seguir em que esteve com o 
período.
10 - Pressione os seus  pontos positivos. Quan-

do estiver stressada aperte a testa na zona entre as 
sobrancelhas. Este exercício estimula o sangue no 
córtex pré-frontal o que o ajuda a tomar decisões 
mais sensatas para o seu corpo e coração.

11. Faça alongamentos. Um estudo recente re-
fere que mexer os músculos ajuda a manter a sua 
força mesmo quando não consegue ou escolheu 
não ir ao ginásio.
12. Beba uma cerveja. A cerveja possui um com-

ponente que ajuda a prevenir a Alzheimer e a Pa-
rkinson. Não precisa de beber a cerveja em 60 

segundos. Mas de quando em vez usufrua 
de uma fresquinha.
13. Levante-se. Quanto mais tempo pas-

sa sentado, mais está a contribuir para a 
sua morte. Levante-se sempre que conse-
guir, sobretudo no emprego.
14. Estique os pés. O tempo que os pés 

passam dentro de sapatos muitas vezes 
desconfortáveis, é o suficiente para lhe 
provocar danos nas pernas, que podem 
afetar os joelhos, a anca e até as costas. 
Diariamente faça, durante, 60 segundos, o 
seguinte exercício: apoie-se sobre a ponta 

dos pés, como se estivesse de saltos, e permaneça 
assim durante 60 segundos.
15. Baixe o aquecedor. Temperaturas frias aju-

dam a queimar mais calorias porque obrigam o 
organismo a trabalhar muito mais para conseguir 
aquecer.
16. Beba muita água. Quando não o faz a sua 

digestão torna-se mais lenta, prejudica o seu rim, 
provoca dores de cabeça e pele seca.
17. Respire fundo. Ponha a mão sobre a sua bar-

riga e sinta a sua respiração. Inspire e expire pro-
fundamente. Isso alivia o stress.
18. Pesquise no Google coisas que o fazem feliz. 

Pensar em coisas boas pode alterar o seu humor. 
Assim, faça um intervalo e pesquise vídeos diver-
tidos ou imagens que a deixem com o sorrido de 
orelha a orelha.
19. Volte a encher a chávena de café. A ciência 

tem vindo a provar que o café faz bem à saúde. A 
última descoberta é que ajuda a prevenir o cancro 
de pele.

primEiro-ministro JAponês 
“muito irritAdo” com
“tErrorismo inAdmissívEl”
O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, afir-

mou-se hoje “muito irritado” e prometeu que não 
irá desistir face a um “terrorismo inadmissível”, 
após o anúncio da execução do segundo refém 
nipónico pelo grupo radical Estado Islâmico.
“é um ato de terrorismo desprezível, horrível, em 

relação ao qual estou muito irritado”, disse aos jorna-
listas abe, visivelmente emocionado, acrescentando 
que o Japão não abdicará de lutar contra um “terro-
rismo inaceitável”.
O grupo radical Estado islâmico divulgou hoje um 

vídeo em que mostra a decapitação do refém ja-
ponês Kenji goto, capturado na síria em outubro 
passado. no início desta semana, os ‘jihadistas’ 
anunciaram que tinham executado um outro refém 
nipónico,	Haruna	Yukawa,	sequestrado	em	meados	
de agosto do ano passado, quando alegadamente 
dava apoio logístico a um grupo rebelde implicado 
na guerra civil síria e rival do autointitulado Estado 
islâmico.
numa declaração sem direito a perguntas dos jor-

nalistas, o chefe do governo japonês não fez qual-
quer	referência	a	eventuais	verificações	da	autenti-
cidade do vídeo atribuído à organização ‘jihadista’.
no entanto, shinzo abe reagiu como se o vídeo fos-
se verdadeiro, ao endereçar as suas condolências 
à família do jornalista Kenji goto e lamentando que 
todos os esforços do executivo japonês não tenham 
permitido salvar-lhe a vida.
O primeiro-ministro nipónico agradeceu a todos os 

países que auxiliaram o Japão neste momento.”não 
tenho palavras para descrever a dor que a família 
deve sentir. O governo fez tudo o que era possível 
para	gerir	esta	crise.	É	muito	 lamentável”,	afirmou.
shinzo abe prometeu o empenho do seu governo 
no combate ao terrorismo.
“vamos continuar a trabalhar com a comunidade in-

ternacional para levar os terroristas à justiça. Jamais 
cederemos”, assegurou.

sócrAtEs ArrAsA AtuAção
do Juiz cArlos AlExAndrE
Os advogados de José Sócrates, que está em 

prisão preventiva desde novembro do ano pas-
sado, já entregaram no Tribunal da Relação o 
recurso que pretende anular esta medida de coa-
ção. Este sábado, o Expresso revela que, no refe-
rido documento, a atuação o juiz Carlos Alexan-
dre é posta em causa, sendo acusado de “violar 
os seus deveres”.
duras críticas é o que se pode ler no recurso entre-

gue pelos advogados de José sócrates no tribunal 
da relação. 
segundo a edição deste sábado do Expresso, o 

juiz de instrução criminal, que determinou a prisão 
preventiva do ex-primeiro-ministro, é acusado de ter 
usado um critério “vicioso e ilegal” para determinar a 
ida do arguido para a prisão de évora.
Os advogados João araújo e pedro delile citam 

mesmo as palavras utilizadas pelo juiz num despa-
cho: “as medidas de coação doutamente promovi-
das, no entender do juiz de instrução criminal, a pe-
carem, não será por excesso”.
mas as críticas à atuação de Carlos alexandre não 
se	ficam	por	aqui.
no despacho pode ler-se que o magistrado ultra-

passou as suas funções, pois evocou factos que não 
constavam do pedido de prisão preventiva feito pelo 
ministério público.
mas não só. João araújo e pedro delile defendem 

ainda que o juiz aceitou as declarações do ministé-
rio público proferidas durante o interrogatório e que 
referiam que existem outros “comparticipantes” nos 
crimes apontados e que ainda não foram constituí-
dos arguidos.para os dois advogados, a aceitação 
deste facto pelo juiz é “só por si uma grave violação 
dos seus deveres”.
José sócrates está preso preventivamente no Es-

tabelecimento prisional de évora desde 24 de no-
vembro. O ex-primeiro-ministro é suspeito da prática 
de	crimes	como	corrupção,	fraude	fiscal	e	branquea-
mento de capitais.
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

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

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

AssociAçÕEs E clubEs

CâMBio do dólar Canadiano
3 de Fevereiro de 2015
1 euro = Cad 1.439360

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

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

sem voodoo.
rOsA: 514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 boul. st-Laurent

tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

dentiStAS

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

vOyAgE cONfOrt
4057 boul. st-Laurent

tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSPorteS

casamentos, 
batizados,festas,...

A bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

informaÇÃo
pra Quem LÊ.

resuLtado pra
Quem anuncia.

reStAurAnteS

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

tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

imPecáVel!!! 
duplex com cave toda acabada e gara-
gem. Casa muito bem estimada, mesmos 
proprietários desde 27anos! teto, janelas 
e portas novas e muito mais! belo, grande 
quintal. rés-de-chão disponível ao com-
prador, segundo andar alugado por $815/
mês muito interesante! bem situada ao 
suL da autoestrada metropolitana, numa 
rua bem sossegada. 

$479,000

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

Plateau
Magnifico	 apartamento	 renovado	
a alugar na rua Coloniale. 4 ½ com 
um quarto fechado (poss. de separar 
un 2do quarto). Cozinha e casa de 
banho renovadas. inclui os electro-
-domesticos , aquecimento , electri-
cidade e ar-condicionado. tem um 
pequeno quintal ao uso exclusivo. 

$1350/mês
dispOnivEL rapidamEntE!

a beira de villeray

informaÇÃo
pra Quem LÊ.

resuLtado pra
Quem anuncia.
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emPregoS emPregoS

Está a ganhar o que merece? 
trabalha a partir de casa. 

part-time: 500-1500$ 
possíveis. Full-time: 2500-

4000$ possíveis. Compatível 
com outras atividades ou 

emprego.

514-961-0770

Governanta / “Nanny”
Posição a tempo inteiro (40 horas por semana 
durante o dia), pode viver lá ou não e salário 
mínimo. Deveres implica: Fazer comida, lim-
peza, tarefas organizadas, ajuda-geral em re-
lação à casa e a tomar conta de crianças (6 e 
9 anos de idade).
Endereço: No centro da cidade Montreal, po-
demos patrocinar (fazer um contrato), se ne-
cessário. Deve falar inglês ou francês como 
primeira ou segunda língua.

cONtAtAr pEyrOw: 514-947-2909

Perca peso de forma natural e definitiva. Programa
nutricional recomendado por médicos.

Acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

SerViço

Companhia precisa-se de homens 
ou mulheres com experiência na in-
dustria da limpeza para edificios cor-
porativos, comerciais ou industriais. 
Deve ter um carro.

450-975-0584 
ou enviar CV por 
Fax 450-975-1977

ou por email
sangrag@saronet.com

Vende-Se

AlgArvE
ApArtAmENtO à vENDA
OpOrtuNIDADE úNIcA

a 4 minutos da praia  de monte gordo, com 95 m2, 
2 quartos, sala, cozinha, hall, casa de banho e sótão 
espaçoso (possibilidade de outro quarto). 

ImpEcávEl. 79 000 EurOs 514 815-1603

AlugA-Se

Aluga-se apartamento 41/2 com quintal na rua 
Coloniale. Telefonar ao 514-694-0687.

jArDINs DEs 
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista procura ho-
mens com 5 anos de experiência 
para trabalhar em “Pavé-uni” as-
sim como artesão em pedra natu-
ral. bom salário.

514-554-0213 ou 450-641-7389

Companhia de paisagismo precisa de homens para traba-
lhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com experiência, e, 
também uma pessoa para assistir nestas tarefas. deve ter 
um carro. salário segundo experiência. 

514-240-1535

SerViço

Senhora portuguesa com experiência para se 
ocupar de pessoas de idade com muito carinho, 

amor, paciência e confiança. Se quer ser bem tra-
tado na sua casa é sempre melhor do que no lar. 

Posso dormir na sua casa e tenho carro. 
mAggIE: 514-820-5331

†

†

mArIA pErEIrA rAmAlhO
Faleceu em Laval no dia 28 de 
janeiro de 2015,a senhora maria 
pereira ramalho, com 91 anos 
de idade. Era natural de santa 
Cruz, vila da Lagoa, são miguel, 
açores, esposa do já falecido, se-
nhor manuel ramalho.
Deixa	na	dor	seus	filhos/as	Maria	
do rosário (João Luis pereira), 
José (maria dos anjos andrade), 
margarida (Jorge branquinho), 
João  (Cidália Eleutério), Luis (Jo-
celyne petrin), mãe da já falecida 
virginia (antónio medeiros). seus 
12 netos/as, seus 7 bisnetos/as, sua irmã glória, seu 
irmão antónio, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e 
amigos.

Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, Boul St-Martin Este, Laval
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins

missa do corpo presente foi segunda-feira dia 2 de fe-
vereiro às 11h15 na igreja santa Cruz. Foi sepultada no 
Cemitério notre dame des neiges.
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.

jOÃO luIs DA cOstA
Faleceu em montreal no dia 27 de janeiro de 2015, o se-
nhor João Luis da Costa, com 83 anos de idade, natural 
de ribeirinha, terceira, açores, esposo da já falecida 
senhora maria Herminia martins.
Deixa	na	dor	seus	filhos/as	João	(Estefania	Silva),	Her-
minia (Eusébio meneses), antónio (adelina Cerqueira), 
José (Elisabeth sousa), alexandra (dominique rous-
sel). seus netos/as Kevin (valérie sirois), Jason, brian, 
alexia, philippe. seus bisnetos mike, megan. suas ir-
mãs, avó do já falecido michael meneses, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.

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

missa do corpo presente foi sábado 31 de janeiro às 
10h na igreja santa Cruz. Foi sepultado em cripta no 
mausoléu padre-pio, repos saint-Francois d’assise.
a familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. bem Hajam.

† jOAquIm DOs sANtOs
1938-2015

 
Faleceu em montreal, no dia 30 
de janeiro de 2015, com 76 anos 
de idade, Joaquim dos santos, 
natural de valverde, almeida, 
portugal. 
Deixa	 na	 dor	 sua	 filha	 Adilia	
(Vitor),	 seu	 filho	 Fernando	
(paula), seus netos david, 
sabrina, alex e sidney, assim 
como restantes familiares e 
amigos.

Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Este, montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
sandra m. pereira

O funeral e a sepultura terão lugar em portugal. 
renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia que será quinta-feira, dia 5 de fevereiro de 2015, na 
igreja santa Cruz às 18h30.
a família vem, por este meio, agradecer a todas as pes-
soas as muitas provas de carinho e amizade, bem como 
a todas aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham 
manifestado o seu sentimento de pesar por tão infausto 
acontecimento. 
a todos um sincero Obrigado e bem-Hajam.

pADArIA lAjEuNEssE
Está A prOcurA: 

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

urgENtE, tElEfONA já:

514-814-0362
encontroS
Homem livre que vive em Laval está a procura de uma 
senhora com 50 a 57 anos, com boa saúde e não fuma-
dora. Para uma relação séria. 450-719-0694

cArgO DE supErvIsOr
supErINtENDENt

Precisa-se casal para cargo de super-
visor de um edificio no Plateau, perto 
da Universidade McGill. Pelo menos 5 
anos de experiência,desenrascado,com 
ideias novas e personalidade. Tarefas: 
Limpeza,manutenção e administração. 
Belo apartamento, boa remuneração e 
potencial.Deve falar inglês. É importante 
ter carro.
SFF telefonar ou enviar uma mensagem 

texto 514-913-4656 ou 
e-mail pfeifer@groupefeifer.com
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Hélio Bernardo loPeS
QuE visão!!
a generalidade dos portugueses atentos ao que vai 

chegando pela grande comunicação social e não vive 
dependente das necessidades táticas dos políticos 
hoje no poder, sabe muitíssimo bem o estado em que 
se encontram os portugueses e portugal. invariavel-
mente, cada português que vive nas grandes urbes 
tem família no interior do país, e amizades dissemi-
nadas por todo o território nacional. tem, pois, uma 
boa	radiografia	social	do	que	se	passa	em	no	País.	
Significa	 isto	que	se	 tornou	muito	simples	confirmar	
os recentes dados do instituto nacional de Estatística, 
(inE). O que aqui se contém e os comentários expli-
cativos do académico Farinha rodrigues, de parceria 
com	 as	 palavras	 confirmadoras	 do	 líder	 da	 Cáritas	
portuguesa e de um padre português que conhece 
esta realidade no terreno, mostram que o referido 
relatório traduz, certamente por defeito, a realidade 
que a atual maioria-governo-presidente está a deixar 
para futuro. E a tudo isto há agora que juntar as pre-
visões e as exigências do Fmi, que voltarão a trazer 
mais dores, desemprego, pobreza, miséria e emigra-
ção. numa frase curtíssima: um desastre político-so-
cial. Ora, o primeiro-ministro, pedro passos Coelho, 
conhece tudo isto muitíssimo bem, sendo de todo em 
todo impensável que viva, por exemplo, na Lua. se 
cada um de nós conhece bem o que vai pelo tecido 
humano e familiar português, fruto do atrás expos-
to, pedro passos Coelho tem por igual de conhecer 
tal realidade. negá-la, como há dias tentou, só pode 
redundar numa cabalíssima estratégia de derrota. O 
problema não é de tentadas palavras explicativas, 
mas de uma realidade por quase todos vivida e de 
todos conhecida. Cada português, a duvidar do que 
se contém no estudo do inE, será por defeito, por-
que a verdadeira realidade terá necessariamente de 
ser pior. todos sabem que é esta a realidade, mesmo 
quando alguns interessados a negam. Eu compreen-
do o desespero da atual maioria-governo-presidente, 
perante o que sabem que todos conhecem, e quan-
do quase tudo se abate sobre a política de desastre 
político-social	que	fizeram	abater	sobre	quase	todos	
os portugueses e suas famílias. a verdade, porém, é 
que existem outros caminhos mais apropriados para 
se tentar explicar (a alguns) o que nunca poderá ser 
explicado. Hoje, de um modo que já só mui raros po-
dem recusar, constitui um dado adquirido que a políti-
ca prosseguida pela atual maioria-governo-presiden-
te constituiu um caminho para destruir, de um modo 
profundo, a Constituição da república ao nível da sua 
substância, que sempre se ligou à promoção social da 
grande maioria dos portugueses. Foi o fruto de uma 
estratégia com suporte ideológico: destruir o Estado 
social e criar pobreza. por palavras simples: esva-
ziar,	tanto	quanto	possível,	a	eficácia	da	democracia.	
Quando ouvi as palavras de pedro passos Coelho, 
disse para mim: que visão, que profundidade!

cAindo no EsQuEcimEnto

neste último fim de semana assisti a uma 
reportagem que me despertou bastante 

interesse. esta reportagem apresentava o caso 
de uma empresa norte americana, daktro-
nics, que penso ser bastante exemplar para o 
caso Português. Claramente há em Portugal 
casos quase idênticos ao desta empresa, contu-
do julgo que nunca deve ser demais apresentar 
exemplos como o que passo a explicar.
Daktronics é uma empresa de Brookings, Sou-

th Dakota, Estados Unidos. Foi criada em 1968 
por dois professores universitários de engenharia 
eletrotécnica, Aelred Kurtenbach e Duane Sander, 
que preocupados e diria mesmo entristecidos pelo 
facto de todos os alunos do curso de engenharia 
electrotécnica da Universidade Estadual de South 
Dakota acabarem por sair desta pequena povoa-
ção devido à falta de empregos nesta área, tiveram 
a ideia de criar esta empresa para captar os jovens 
talentos que formavam. Surgia assim a Daktro-
nics.
Esta empresa entretanto desenvolveu-se e espe-

cializou-se na área dos gigantescos quadros tele-
visivos de alta definição (vulgo HD) que vemos 
nos estádios de futebol, ou em quadros electró-
nicos de informação espalhados por tudo quanto 
é espaço permitido. Desenvolve e aplica mais re-
cente tecnologia de LED, tem um sucesso con-
sistente e firme que se comprova pelos mais de 
300 milhões de dólares em vendas já em 2006, é 
responsável pelo maior quadro televisivo em alta 
definição montado no Everbank Field, estádio da 
equipa profissional de futebol americano Jackson-
ville Jaguars, de Jacksonville Florida.
O que torna esta história tão interessante? É o 

facto de ser o exemplo perfeito de empreende-
dorismo, visão, determinação, competência. Ve-
rificamos nos tempos que correm uma excessiva 
preocupação com dados financeiros associado a 
um desligamento completo da realidade económi-
ca. O novo programa de Quantitative Easing (QE) 
do Banco Central Europeu (BCE) é um exemplo. 
Terá efeito? Provavelmente algum mas será mini-

mizado pois delega-se aos bancos a responsabili-
dade de financiarem a economia, contudo todos 
sabem à partida que a tendência natural será eles 
primeiro financiarem primeiro os seus próprios 
problemas. Do lado da economia há uma des-
confiança muito grande que não será vencida por 
este programa, por dinheiro fácil, ou deixando à 
banca a exclusividade de resolver os problemas 
económicos. Os atuais dirigentes financeiros es-
quecem-se completamente (propositadamente ou 
não, isso seria uma longa história...) que algumas 
décadas antes a economia era o motor da socieda-
de através das suas trocas comerciais. Enquanto 
que naturalmente o dinheiro que circulava tinha 
grande parte do seu valor associado a um bem ou 
serviço, hoje a situação inverteu-se, pois o dinhei-
ro, à semelhança da invasão das aplicações dos 
telemóveis e computadores, não passa de uma 
virtualidade. E como qualquer virtualidade, ainda 
que satisfaça no momento, deixa sempre um sabor 
amargo de insatisfação e insegurança em relação 
ao futuro. Para quando atenção ao empreendedo-
rismo que cria um melhor mundo para os seres 
humanos? Será que nas escolas de economia não 
se estuda mais isto? Será que é difícil ver que são 
estas inovações que trazem valor e mobilizam a 
economia e tudo o mais o resto? Fala-se realmen-
te em inovação mas julgo que não se compreende 
bem do que se fala, usando esta palavra de uma 
forma vã. Penso que seria difícil que aquela em-
presa, a Daktronics, tivesse sucesso se fosse cria-
da hoje, porque muito provavelmente seria adqui-
rida por uma fortuna por algum grupo económico 
ou investidor que, preocupado exclusivamente 
com as suas mais-valias, tentaria monopolizar o 
mercado por forma a ganhar o que quisesse. Ou 
então ficaria refém de investimentos milionários 
que a estrangulariam e obrigariam a vender a sua 
tecnologia a outros ou deslocar a produção para 
países com mão-de-obra quase de graça.
enquanto não se proporcionar condições 

para o desenvolvimento de exemplos como o 
da daktronics, principalmente em países como 
Portugal, penso que estaremos a trabalhar 
numa manta de retalhos que dificilmente dará 
resultados palpáveis. entretanto esperemos 
que exemplos de empreendedorismo como este 
não caiam perdidos no esquecimento.

Jorge Correia

contEmplAr o bElo é umA ArtE

temos que educar a nossa emoção, para 
que das pequenas coisas possamos dar um 

espectáculo aos nossos olhos, para podermos 
fazer de cada momento uma vivência mágica. 
educar a nossa sensibilidade para entender 
que as gotas de chuva irrigam as flores, e as 
gotas de lágrimas irrigam a existência.
Desvendar as coisas lindas e ocultas que nos 

rodeiam, descobrir o sabor da água, a brisa no 
rosto, o aroma das flores, o balançar das folhas 
sob a orquestra do vento. Ver o que as imagens 
não revelam, e perceber o que os sons não tra-
duzem, ver com os olhos do coração. Aprender 
a ser rico sem ter grandes somas de dinheiro, ser 
alegre mesmo sem ter grandes motivos, viver 
suavemente, ainda que carregado com responsa-

bilidades.
Ter um romance com a vida, e fazer poesia 

com ela mesmo sem escrever palavras, abraçar 
as crianças, admirar os mais velhos, ter conver-
sas agradáveis com amigos. Ler um bom livro, 
viajar pelas suas páginas, libertar a criatividade. 
Ouvir boa musica, penetrar nos traços da pintu-
ra, e aprender a navegar nas águas da sua emo-
ção. Vivemos numa sociedade ansiosa e consu-
mista. As crianças e os adolescentes raramente 
desfrutam por muito tempo dos seus brinquedos, 
roupa e objectos. As experiências deles são rápi-
das e fugazes. Não é a qualidade do que conso-
mem que produz o prazer, mas a quantidade, o 
fast food emocional. Tudo é pronto. Não exige 
contemplação, desafio, e descoberta. Porque as 
sociedades modernas cometeram uma das maio-
res atrocidades contra os jovens. Editaram a vida 
rapidamente, e destruíram a arte da contempla-
ção do belo. A consequência?
Drogas, violência, depressão, suicídio ansieda-

de. E reverter a situação não é fácil, pois contem-
plar o belo é uma conquista, um treino contínuo 
da sensibilidade. Porque se tivermos espírito de 
observação constatamos que existe uma beleza 
escondida em cada coisa, mesmo em coisas que 
alguém raramente valoriza, tal como uma pa-
rede rachada, um muro fendido, há uma beleza 
escondida que só os mais sensíveis captam, te-
mos que ver para lá do que vimos, temos que nos 
perguntar quem construiu aquele muro, ou aquela 
parede, e enquanto o fazia, quais eram os seus 
sonhos o que disse ele ou o que pensou enquanto 
o construía. Como é que ele está agora? As ra-
chas desse muro, ou dessa parede dizem palavras 
inaudíveis, que podiam contar uma linda história. 
Muitos pensam contemplam o belo, mas na reali-
dade apenas admiram o belo nalguns momentos. 
Essa arte é mais do que admiração superficial, é 
respirar o belo, sentir o seu sabor mais profundo.
Contemplar o belo é um bálsamo para o pra-

zer de viver.

JoSé da ConCeiÇÃo
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tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

no âmbito das comemorações do 70 aniversá-
rio da libertação do campo d`exterminação 

de auschwitz, considerado o pior de todos os 
campos d´exterminação ,construídos pelo regi-
me nazi de adolfo Hitler, durante a 2da guerra 
mundial, publicaremos a partir desta semana e 
até ao dia 8 de Maio (dia mundial de comemo-
ração do fim da Segunda Guerra) uma séries 

de artigos relacionados com este triste evento. 
recordemos que de 1939 a 1945, 49 campos de 
concentração estiveram em operação e que des-
ses tantos, 10 eram denominados “campos de 
exterminação” pelo facto de terem como mis-
são, exterminar todos aqueles que infelizmente 
para aí eram enviados. estimam-se a um pouco 
mais de 3.000.000 de pessoas (homens, mulheres 
e crianças) que aí deixaram  suas vidas, e cerca 

de 2.500.000 de prisioneiros que ocuparam os 
outros campos de concentração.
Consta-se que um numero indeterminado  de 

portugueses também fez parte das vitimas ,desse 
“holocausto”. Quase todos os períodos trágicos da 
história deixam a sua marca, quer seja pelas conse-
quências nefastas, devastadoras ou destrutivas, ou 
pelo contrário, pelos atos heroicos, humanitários 
ou de bravura. Começaremos esta série de artigos, 
com uma devida homenagem a um desses heróis:
ariStideS de SouSa MendeS
Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abran-

ches, foi um cônsul português. Enquanto cônsul ge-
ral em Bordeaux, France, desafiou as ordens do en-
tão primeiro ministro António de Oliveira Salazar, 
imitindo visas em 1940 a milhares de refugiados 
que tentavam escapar á invasão das forças milita-
res alemãs no começo da segunda guerra mundial 
.Foi punido pelo seu governo pelas suas ações, mas 
finalmente honrado depois da sua morte, por Yad   
Vashemcomo “Homem de bem Entre as Nações” 
O primeiro diplomata a ser assim condecorado.
Aristides de Sousa Mendes nasceu em Cabanas de 

Viriato, no Carregal do Sal, distrito de Viseu, Re-
gião do Centro de Portugal, em 19, de Julho 1885, 
pouco depois da meia noite. O seu irmão gêmeo 
César, nascido poucos minutos antes, celebra o seu 
nascimento a  18 de Julho. A sua descendência vem 
duma linha aristocrata muito nobre .: A mãe, Maria 
Angelina Ribeiro de Abranches de Abreu Castelo-
-Branco, era uma neta maternal ilegítima do 2do 
Viscount de Midões, um baixo título aristocrata 
rural. O pai, José de Sousa Mendes, era Juiz no tri-
bunal de Coimbra. César serviu como Ministro dos 
Negócios estrangeiros em 1932,no começo do re-
gime de António de Oliveira Salazar. O seu irmão 
mais novo, José Paulo, f oi um oficial da marinha. 
Aristides e Angelina de Sousa Mendes com os 

seus 6 filhos em 1917. Sousa Mendes e seu irmão 
gêmeo estudaram a Lei na Universidade Coimbra, 
e cada um se diplomou em 1908. Nesse mesmo 
ano, Sousa Mendes casou com a sua querida ami-
ga de infância Maria Angelina Coelho de Sousa 

(nascida a 20 de agosto de 1888).Tiveram even-
tualmente 4 filhos, nascidos nos vários países onde 
serviam. Pouco tempo depois do seu casamento, 
Sousa Mendes, começou a sua carreia de cônsul, 
que o levou e sua família á volta do mundo: No 
começo, serviu em Zanzibar, Brasil, Espanha, Es-
tados Unidos e Bélgica. Sousa Mendes não tinha 
receio de exprimir a sua visão independente. Em 
Agosto de 1919, enquanto Servia no Brasil, foi 
temporariamente suspendido das suas funções pelo 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, que o julgou 
hostil ao regime  republicano. Subsequentemente 
ele teve problemas financeiros e foi obrigado a fa-
zer empréstimos para suportar sua família. Voltou 
para Portugal onde o seu filho Pedro Nuno nasceu 
em Coimbra em Abril de 1920. Em 1921, Sousa 
Mendes foi enviado para o Consulado de Portugal 
em San Francisco, onde nasceram 2 outros filhos. 
In 1923, ele irritou vários membros da comunidade 
portuguesa, por causa de insistir no facto que certos 
membros deviam contribuir para uma obra de cari-
dade para portugueses. Os seus argumentos acaba-
ram por ser publicados nos jornais locais. Ultima-
mente o conflito resultou em o Departamento de 
Estado Americano anular a sua licença ,impedindo 
o mesmo de continuar a prestar serviços de cônsul 
nos Estados Unidos. No entanto, enquanto operou 
em São Francisco, ajudou a criar um programa 
português de estudos na Universidade de Berkeley, 
na Califórnia.. Em maio de 1926 um golpe de es-
tado em Portugal, destronou o regime republicano 
e foi substituído por  um regime de ditadura, um 
regime que segundo  Sousa Mendes “tinha sido 
desejado há muito em Portugal”. A principio su-
portou o novo regime e a sua carreira profissional 
beneficiou. Em março de  1927, Sousa Mendes foi 
nomeado para servir como cônsul em Vigo, na Es-
panha. Aí ele ajudou o novo regime a neutralizar os 
opositores do regime..Ele foi depois enviado para 
Antwerp, na Bélgica, em 1929 ,para servir como  
Cônsul-geral dos corpos consulares. 1934 foi um 
ano trágico para a família de Sousa Mendes. A fa-
mília perdeu dois filhos, Raquel de apenas um ano 
e Manuel que tinha acabado de graduar na Univer-
sidade de Louvain . Em Antwerp, Sousa Mendes, 
foi disciplinado por transferir em atraso, as cotas 
ao ministério. Em 1938 foi assermentado Cônsul 
Geral em Bordeaux, France, com jurisdição sobre 
todo o sudoeste da França.
No principio de 1932, Portugal, estava sob o regi-

me de ditadura de Antonio de Oliveira Salazar. Em 
1933 Salazar criou a sua policia secreta, a Polícia 
de Vigilância e de Defesa do Estado (PIDE.) De 
acordo com o historiador Avraham Milgram, em 
1938 Salazar “conhecia as intenções dos Nazis’ vis 
a vis a questão Judaica” Com medo dos aliados, 
que no seu entender, poderiam não estar de acordo 
como seu regime, ele limitou severamente a entra-
da dos Judeus..Mais tarde estendeu os poderes da 
PIDE, sobretudo o Departamento Internacional, 
que começaram a ter um maior controlo em ma-
térias relacionadas com as fronteiras e a  entrada 
de estrangeiros. Presumia-se que os estrangeiros 
que queriam entrar em Portugal, eram na maioria 
Judeus. Portugal, assim como outros países, ado-
taram leis para limitar a imigração de refugiados 
e assim evitar que eles se estabelecessem no país. 
Na circular numero 10 do 28 de outubro de, 1938, 
dirigida ás representações consulares foi proibido 
aos Judeus, estabelecerem-se em Portugal. No en-
tanto eram autorizados a entrar como turistas por 
30 dias.

Continua na próxima edição…

crónicA dA sEgundA guErrA mundiAl
organiZado Pelo tony SaragoÇa
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1-Benfica	 49	 19	 16	 1	 2	 44	 8
2-FC	Porto	 43	 19	 13	 4	 2	 47	 10
3-Sporting	 42	 19	 12	 6	 1	 38	 15
4-V.	Guimarães	 36	 19	 10	 6	 3	 33	 16
5-SC	Braga	 34	 19	 10	 4	 5	 30	 13
6-Rio	Ave	 27	 19	 7	 6	 6	 26	 25
7-Belenenses	 27	 19	 7	 6	 6	 18	 20
8-P.	Ferreira	 26	 19	 7	 5	 7	 24	 29
9-Estoril	Praia	 25	 19	 6	 7	 6	 23	 28
10-Nacional	 24	 19	 7	 3	 9	 21	 26
11-Moreirense	 24	 19	 6	 6	 7	 17	 19
12-Marítimo	 24	 19	 7	 3	 9	 23	 25
13-Boavista	 19	 19	 6	 1	 12	 15	 34
14-V.	Setúbal	 18	 19	 5	 3	 11	 16	 32
15-Arouca	 15	 19	 4	 3	 12	 11	 29
16-Penafiel	 13	 19	 3	 4	 12	 14	 36
17-Académica	 13	 19	 1	 10	 8	 12	 27
18-Gil	Vicente	 11	 19	 1	 8	 10	 14	 34

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

Terceira	fase

ligA sAgrEs

sC braga 1-0 moreirense
Benfica	3-0	Boavista

nacional 2-1 belenenses
Penafiel	1-1	V.	Guimarães
académica 1-1 marítimo
rio ave 2-1 Estoril praia
gil vicente 1-1 v. setúbal

arouca 1-3 sporting
FC porto 5-0 p. Ferreira

reSultAdoS
moreirense - FC porto 07/02  15:15
arouca - nacional  08/02  11:00 
v. setúbal - académica 08/02  11:00
v. guimarães - belenenses 08/02  11:00
marítimo - gil vicente 08/02  11:00
P.	Ferreira	-	Penafiel	 08/02		11:00
Estoril praia - sC braga 08/02  13:00
Sporting	-	Benfica	 	 08/02		15:00	
boavista - rio ave  09/02  15:00

20ª jornAdA - horAS de montreAl

1-Tondela	 46	 25	 12	 10	 3	 37	 25
2-UD	Oliveirense	 43	 25	 12	 7	 6	 31	 29
3-Freamunde	 42	 25	 11	 9	 5	 29	 16
4-Benfica	B	 41	 25	 11	 8	 6	 47	 34
5-Chaves	 41	 25	 10	 11	 4	 32	 25
6-Portimonense	 39	 25	 10	 9	 6	 33	 30
7-U.	Madeira	 38	 25	 10	 8	 7	 33	 22
8-FC	Porto	B	 38	 25	 11	 5	 9	 43	 28
9-V.	Guimarães	B	 37	 25	 11	 4	 10	 49	 38
10-Feirense	 37	 25	 10	 7	 8	 34	 31
11-Sp.	Covilhã	 36	 25	 10	 6	 9	 35	 28
12-Sporting	B	 36	 25	 10	 6	 9	 31	 29
13-Beira-Mar	 35	 25	 9	 8	 8	 28	 27
14-Leixões	 34	 25	 10	 4	 11	 28	 35
15-Ac.	Viseu	 33	 25	 8	 9	 8	 32	 31
16-Oriental	 32	 25	 8	 8	 9	 25	 27
17-Farense	 30	 25	 7	 9	 9	 24	 31
18-Desp.	Aves	 28	 25	 6	 10	 9	 26	 35
19-Olhanense	 28	 25	 7	 7	 11	 29	 38
20-Atlético	CP	 27	 25	 6	 9	 10	 37	 36
21-SC	Braga	B	 25	 25	 6	 9	 10	 30	 37
22-Santa	Clara	 22	 25	 4	 10	 11	 20	 30
23-Marítimo	B	 22	 25	 6	 4	 15	 24	 48
24-Trofense	 17	 25	 4	 5	 16	 19	 46

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

desp. aves 1-1 sC braga b
Olhanense 0-0 Feirense

guimarães b 5-0 Oliveirense
Chaves 1-0 atlético Cp

FC porto b 4-0 sp. Covilhã
portimonense 2-2 marítimo b

Farense 0-5 u. madeira
Freamunde 1-3 ac. viseu

tondela 4-0 trofense
santa Clara 0-1 sporting b
Benfica	B	1-2	Leixões
beira-mar 1-0 Oriental

reSultAdoS
u. madeira - FC porto b 07/02    6:15
Feirense - desp. aves 07/02  10:00
sp. Covilhã - beira-mar 07/02  10:00
Leixões - v. guimarães b 07/02  10:00
sporting b - Olhanense 07/02  10:00
atlético Cp - tondela 07/02  10:00
ud Oliveirense - trofense 07/02  10:00
Oriental - portimonense 07/02  10:00
marítimo b - Freamunde 07/02  11:00
Ac.	Viseu	-	Benfica	B	 08/02				6:15
santa Clara - Farense 08/02  11:00
sC braga b - Chaves 08/02  11:00

26ª jornAdA - horAS de montreAl

Meias-Finais
SC	Braga	-	Rio	Ave	 04/03		15:00	 08/04		16:00
Nacional	-	Sporting	 04/03		15:00	 08/04		16:00

grupo A j v E D gm gs p

1-Benfica 3 3 0 0 7 0 9
2-moreirense 3 1 1 1 3 3 4
3-Arouca 3 1 0 2 1 6 3
4-Nacional 3 0 1 2 1 3 1

grupo b j v E D gm gs p

1-marítimo 3 2 1 0 4 2 7
2-Sp. Covilhã 3 2 0 1 6 5 6
3-Estoril praia 3 1 1 1 6 4 4
4-Gil Vicente 3 0 0 3 1 6 0

grupo c j v E D gm gs p

1-sporting 4 2 1 1 6 4 7
2-V. Setúbal 3 1 2 0 5 3 5
3-belenenses 3 1 2 0 5 4 5
4-Boavista 3 0 2 1 2 3 2
5-V. Guimarães 3 0 1 2 2 6 1

grupo D j v E D gm gs p

1-fc porto 4 3 1 0 9 3 10
2-u. madeira 3 2 0 1 5 5 6
3-sc braga 3 1 1 1 3 3 4
4-Académica 3 1 0 2 2 5 3
5-Rio Ave 3 0 0 3 1 4 0

Moreirense 2-0 Arouca
Benfica 1-0 Nacional

Nacional 1-1 Moreirense
Benfica 4-0 Arouca

Arouca 1-0 Nacional
Moreirense 0-2 Benfica

Sp. Covilhã 2-1 Gil Vicente
Estoril praia 1-1 marítimo

Estoril Praia 3-0 Gil Vicente
Marítimo 2-1 Sp. Covilhã
Gil Vicente 0-1 Marítimo

Sp. Covilhã 3-2 Estoril Praia

V. Setúbal 2-0 V. Guimarães
belenenses 3-2 sporting
Sporting 1-1 V. Setúbal

Boavista 2-2 V. Guimarães
V. Setúbal - Boavista 04/02  11:00
Guimarães - Belenenses 04/02  11:00

Académica 1-0 Rio Ave
sc braga 1-1 fc porto

FC Porto 4-1 Académica
U. Madeira 2-1 Rio Ave

Rio Ave - SC Braga 04/02  16:00
Académica - U. Madeira 04/02  16:00

Rádio
PoRtugalíssimo

ProdutorA
rosa Velosa

linhA AbertA
514.483.2362

contActo
Publicitário: 
514.366.2888

domingo dAS 15h àS 18h 35 York, WeStmount

1280 AM

comité ElEitorAl conFirmA
QuAtro cAndidAturAs, 
EntrE ElAs A dE Figo
o Comité eleitoral ad-

-hoc da FIFA confir-
mou ter recebido quatro 
candidaturas, entre elas a 
de luís Figo, à presidên-
cia do organismo, enca-
minhando-as agora para o 
Comité de ética. 
Segundo os procedimentos 

habituais, as candidaturas 
são depositadas no Comité 
Eleitoral Ad-hoc, presidido 
pelo suíço Domenico Sca-
la, que as reencaminha ao 
Comité de Ética, cujo aval é 
necessário para que os can-
didatos possam concorrer à 
presidência da FIFA. Segun-
do a nota divulgada hoje, o 
Comité de Ética tem agora 
dez dias para avaliar as qua-
tro candidaturas. Ao antigo 
internacional português jun-
tam-se o atual presidente, 
Joseph Blatter, que concorre 
a um quinto mandato, Mi-
chel van Praag, presidente 
da federação holandesa, e o 
príncipe Ali bin Al Hussein 
da Jordânia, vice-presidente 
da FIFA. Momentos antes 

do Comité Eleitoral Ad-
-hoc ter confirmado as qua-
tro candidaturas, o francês 
Jérôme Champagne tinha 

anunciado a desistência por 
não ter conseguido reunir 
as exigidas assinaturas de 
cinco federações filiadas na 

FIFA. 
as eleições para a presi-

dência do organismo que 
rege o futebol mundial 

realizam-se a 29 de maio, 
no segundo de dois dias 
do congresso da FiFa, em 
Zurique, na Suíça.
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