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Abertura

da Bibliotéca José D’Almansor, e
lançamento do livre de Manuel Carvalho
“O homem que falava
com as flores”
8

Glenn Castanheira
na equipa de
Fernandez

11

Servico de análise do seu vinho
Vendem-se

Mosti Mondiale 2000

42 variedades de

mosto à sua escolha

TinTo
ou branco

20 LiTros

40 $

cada

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

Para mais informações, contactar MARCO
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Agenda comunitária
Centro Comunitário

Programação
Semanal
quarta-FEIRA
18 de março
02:30	Bom Dia Portugal
06:00	Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:12	Surf Report
10:31	Biosfera
11:03 Há TardeDireto
14:00	Portugal em Direto
15:01	Nos Passos de Fernão
	Mendes Pinto
15:11	Bem-vindos a Beirais
16:00	Telejornal
17:04	Biosfera
17:33 Cuidado com a Língua!
17:48 O Preço Certo
18:35 Os Nossos Dias
19:06	Telejornal Madeira
19:38	Telejornal Açores
20:12	Bem-vindos a Beirais
21:00	Telejornal América
21:34	Ideias que Brilham
21:57	Água de Mar
22:26	Sabia Que?
22:54	Poplusa
23:51 Fátima de A a Z
00:50 Literatura Agora
01:20	Telejornal Açores
01:58	Telejornal Madeira
quinta-FEIRA
19 de março
02:30	Bom Dia Portugal
06:00	Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:15	Surf Report
10:30	Sabores das Ilhas
11:00 Há Tarde
14:00	Portugal em Direto
15:01	Bem-vindos a Beirais
16:00	Telejornal
16:45	A Opinião de
	Nuno Morais Sarmento
17:25	Sabia Que?
17:55 O Preço Certo
18:40 Os Nossos Dias
19:15	Telejornal Madeira
19:45	Telejornal Açores
20:20	Bem-vindos a Beirais
21:00	Telejornal América
21:30 Flash 7 Dias
22:02	Água de Mar
22:35 Fatura da Sorte
22:40	Sabia Que?
22:58	Pit Stop
00:53	Palcos Agora
01:22	Telejornal Açores
01:57	Telejornal Madeira
sexta-FEIRA
20 de março
02:30	Bom Dia Portugal
06:00	Agora Nós
09:00 Jornal da Tarde
10:15	Surf Report
10:30	Photo Madeira
11:00 Há Tarde
14:00	Portugal em Direto
15:15	Bem-vindos a Beirais
16:00	Telejornal
17:00	Sexta às 9
17:35	Sabia Que?
17:55 O Preço Certo

18:45 Os Nossos Dias
19:15	Telejornal Madeira
19:45	Telejornal Açores
20:15	Bem-vindos a Beirais
21:00	Telejornal América
21:30	Sexta às 9
22:05	Água de Mar
22:50	Grande Entrevista
00:00	Documentário a designar
00:55	Sabores das Ilhas
01:25	Telejornal Açores
01:55	Telejornal Madeira
sábado
21 de março
02:30	Photo Madeira
02:59	Ainda Bem Que Vieste
	São José Correia
03:37	Ideias que Brilham
04:00	Bom Dia Portugal Fim
06:35	Inesquecível
	Maria Antónia Palla
e Víctor Gomes
08:07	Geração Cientista
08:32	Palcos Agora
09:00 Jornal da TardeDireto
10:10	Prós e Contras
12:09 Consigo
12:34 Correspondentes
13:00	Atlântida - Madeira
14:31	Repórter Madeira
15:01	Grande Entrevista
	Rui Pereira
16:13 1ª Liga de Futebol
	Nacional x F.C.Porto
18:20	Um Dia, Cinco Estórias
18:55	Pit Stop
19:41	In & Out
20:00 24 HorasDireto
21:02 Olhar o Mundo
21:45	Programa a designar
22:40 Zona Mista
00:52	Ainda Bem Que Vieste
	São José Correia
01:26	Telejornal Açores
01:59	Telejornal Madeira
domingo
22 de março
02:30	Pela Sua Saúde
02:55	África 7 Dias
03:27	África Global
04:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Atletismo: EDP
07:58	Nha Terra Nha Cretcheu
	Armando Ferreira
	Turismo
09:00 Jornal da TardeDireto
10:11	Só Visto!
11:00	Aqui Portugal
	Mogadouro
16:00	Telejornal
17:15	Programa a designar
18:00	Trio d´Ataque
20:00 24 HorasDireto
21:02	Voz do Cidadão
21:21	Got Talent Portugal
23:26	Pela Sua Saúde
23:53 Correspondentes
00:34	Só Visto!
01:23	Telejornal Açores
01:58	Telejornal Madeira

do

Espírito Santo, Anjou

Domingo dia 22 de março de 2015 às 14h. Almoço angariação de fundos para
equipamento da nossa Festa Grande. Animação musical com Jason Coroa,
Jordalina Benfeito e Jimmy Faria. Ementa : sopa, bacalhau a casa sobremesa
e café. Sabado dia 28 de março 2015 às 19h. Jantar dos Socios no Sub-solo
da Igreja de Notre-Dame d’Anjou, situado no 8200, Place de l’église em Anjou.
Animação musical com o Conjunto ESTRELAS DA NOITE. A ementa sera uma
entrada fria, salada, filete de porco sobremesa e café. Contactar Calos Almeida: 514-6165698 ou o Centro 514-353-1550.

Romeiros

do

Quebéc 2015

O Mestre dos Romeiros de Montreal, Duarte Amaral, chama atenção a todos os irmãos/ãs
que estejam interessados a partiçiparem na nossa caminhada. Sexta-feira Santa dia 03
de abril de 2015 que se chama Romaria. Devem participar nos encontros que terão lugar
nos dias seguintes. Domingo dia 22 de março de 2015 e domingo dia 29 de março de
2015 pelas 15h00 da tarde numa das salas em Santa Cruz, 60 Rachel em Montreal. Para
informação contactar: Duarte Amaral, Mestre dos Romeiros, 450-625-7053. Venham caminhar connosco na Fé de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Nossa Mãe Maria Santissima.
Mestre Duarte Amaral

Dia

da

Primavera

O Clube Oriental celebra o Dia da Primavera sábado 28 de março pelas 19h30 sempre
na sua sede Jantar/Dançante com DJ LM Disco com o convidado especial o Grupo Folclórico Praias de Portugal. Ementa: sopa, salada, sobremesa e café e o prato principal
ensopado de borrego. Já esta em marcha o São João com surpresas.
Nessa semana de retiro quaresmal; o tema de hoje para meditação foi a suplica de
Daniel; Ah Senhor! Deus grande e temível,que sois fiel à Aliança e que mantendes Vosso
favor para com os que Vos ama e guardam os vossos mandamentos; te pedimos mesericórdia e perdão para com os nossos chefes e reis. Recusámos de escutar a vós do
Senhor nosso Deus...Dan 9: 4-10...
Maria Mendonca

Rádio

Portugalíssimo
1280 AM

Produtora
Rosa Velosa

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

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
ADMINISTRAÇÃO
Président et Éditeur
presidente e editor
Eduino Martins
Directeur administratif
diretor administrativo
Tony Saragoça
Directeur | Diretor
Manuel de Sequeira Rodrigues
Secrétaire administratif
secretário administrativo
Miguel Félix
RÉDACTION
Rédacteur en chef
cHEf de redação
Mário Carvalho
adjoint | adjunto
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
Distribution | distribuição
Nelson Couto
PUBLICITÉ | publicidade
Canada: RPM
IMTV Ethnic Comm.
Ethnique Média.
Portugal: PortMundo Ldª.
Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans notre autorisation écrite. Les auteurs d’articles,
photos et illustrations prennent la
responsabilité de leurs écrits.
Todos os direitos reservados. Os
textos (e ilustrações) de Opinião publicados nesta edição são da inteira
responsabilidade dos seus autores,
não vinculando, directa ou indirectamente, o cariz editorial e informativo
deste jornal.

Membre officiel

Contacto
publicitário
514.366.2888

Domingo das 15h às 18h 35 York, Westmount

Linha aberta
514.483.2362

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

A Voz de Portugal | 18 DE março de 2015 | P. 3

Editorial

Talentos

de

Mulheres

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

neve deforma tudo, o que, noutros dias e
noutras noites, era diferente. A mulher,
emancipada da subserviência económica que
a tornava dependente do honem, vai afirmar-se. Tudo começa na década de vinte. A mulher depois de ter fabricado munições na retaguarda, proclama o direito ao seu corpo,
penetra largamente nas Universidades, e ao
lado do homem trabalha ou com o trabalho
do homem concorre. Numerosas poetisas e escritoras se revelam.

a coloca entre os grandes criadores de idioma,
a par de dotes de observação psicológica, entre
nós também invulgares, e de uma liberdade formal com que rompe os quadros clássicos do romance. Essa liberdade assenta numa concepção
do tempo romanesco, que Agustina também revoluciona. «A Sibila» 1954 ou «Os Incuráveis»
1956,«Contos Impopulares» 1953, «O Sermão
do Fogo» 1963 são o desenrolar de uma continuidade interior,qualitativa, onde os destinos das
personagens se entrecruzam, ao mesmo tempo
solidários e isolados. Simultâniamente se mostra
esta escritora sensível a todas as vozes enigmáticas e a todos os silêncios que estão para lá das
aparências.

perpassa como que um ancestral sopro visionário: «A Origem» 1958, «Na Luz do Fim» 1961
e a obra galardoada «Jerónimo e Eulália» 1969.
Numerosas ficcionistas ocupam-se da alma e
do destino feminino no mundo moderno. Lembremos o humanismo de Maria da Graça Freire,
autora de «Joana Moledo» «A Primeira Viagem»
1970. A posição da mulher moderna face ao amor
é considerada de um ponto de vista introspectivo
e patético por Natália Nunes em «Autobiografia
de uma Mulher Romântica». Sophia de Mello-Breyner Andresen em «Contos Exemplares»
1962.

Natália Correia em «A Madona» 1968, romance que trata o destino da Mulher, mas
Graça Pina de Morais apresenta personagens num espaço oscilante e contrastante, onde se
A segunda guerra mundial acelerou este irromde complexa, senão estranha psicologia, em am- embrenham a psicologia, o simbolo e o mito
per da mulher pela vida e pela arte. Naturalmente
bientes provincianos, também estranhos, onde no próprio fluir do tempo.
que a literatura de origem feminina ia acusar as
suas frustrações e a subalternidade a que a mulher fora votada. Daí certa ficção feminina portuguesa cujos temas principais são os da emancipação e dos desaires num mundo que, apesar de
tudo, os homens ainda regem.
Significativamente é uma das poetisas reveladas nos anos vinte, Fernanda de Castro, 1900
que, nos últimos anos da década de 40, publicou
o romance poético, que foi premiado «Maria da
Lua» 1945. Também uma das mais activas escritoras-feministas, Maria Archer, preocupada com
o destino da mulher, escolhe para os seus romances títulos elucidativos: «Ela é Apenas Mulher»
e «Havia de Haver uma Lei» 1949. Significativamente, para ser lida na época em que as mulheres «não deviam escrever» adota Irene Lisboa
o pseudónimo de João Falco, sob o qual escreveu, entre outras obras, «Solidão« 1939. Depois,
já sem pseudómino, publicou «Sorte» 1948 e
«Raiz Funda» 1951, «O Pouco e o Muito» 1956
e «Titulo Qualquer Serve» 1958 podem ser lidos
como excelentes novelas e com contos.
Agustina Bessa Luís trouxe depois à ficção portuguesa uma prosa de riqueza excepcional, que
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beleza da semana

O Espírito Divino
e a Comunidade Cristã

perderão o verdadeiro sentido e deixarão de ser
fiéis à ideia original e fundadora.

Sabemos que esta devoção faz parte da matriz
das gentes dos Açôres. Com algumas diferenças,
conforme as ilhas, em todas elas tudo se prepara
devoção ao Divino foi implementada em e tudo entra em movimento na preparação e reaPortugal por Isabel de Aragão, esposa do lização desta festa. Ninguém o poderá ignorar.
Rei D. Dinis e em estreita colaboração com Mesmo com os tais desvios, com introdução de
os franciscanos que a acompanharam desde novos rituais e o abandono de outros, por diverAragão até Lisboa. Dizem tudo ter começado sas razões e motivos muito variados, a devoção,
em Alenquer e em dia de Pentecostes. Na ori- na sua essência, continua bem presente, ativa e
gem desta devoção e na festa em que era cele- visível. Dum modo geral, faz parte da cultura,
brada residia o desejo de ajudar os pobres da da religiosidade e do modo de ser e de viver da
sociedade desse tempo e de satisfazer às sua gente dos Açôres. No passado e no presente.
necessidades mais prementes como alimenta- A festa costuma criar todo um sentimento de
ção e vestuário.
pertença, de camaradagem, de partilha e de alegria mesmo que misturada com algumas atitudes,
Com o correr do tempo foram sendo introduzi- gestos ou palavras que possam ser discutíveis.
das algumas modificações que provocaram uns Mas, afinal, nada neste mundo é perfeito. Poderá
certos desvios na forma de festejar o Divino e haver, aqui ou ali, certos excessos ou coisas menos objetivos que serviram de berço a tal devo- nos certas ou corretas. Mas, no fundo, é forçoso
ção. Surgiu então uma espécie de rebeldia das reconhecer que há boa vontade, generosidade e
mordomias em obedercer à hierarquia da igreja desejo de honrar o Divino como o Deus do amor
no modo de programar e realizar a mesma fes- a indicar caminhos de luz e de verdade.
tividade. Houve casos de certa gravidade a provocar situações difíceis e nada condizentes com Há gente que, mesmo no presente, vive a cono espírito e o fim ou objetivo da festa em causa. vicção de que o Espírito Santo pode agir duma
Tratando-se, no nosso caso, dum acontecimen- forma um tanto quanto vingativa. Ignoro qual
to religioso e da responsabilidade da igreja local o motivo de tal ideia. Parece-me completamene por isso de cariz cristão, parece ser normal se- te errada, anacrónica ou ultrapassada. Sendo o
guir e obedecer às orientações dadas pela Dioce- Deus da caridade, nada, no Espírito, pode cheise e aliás, há muito tempo, determinadas, em do- rar a vingança. De forma alguma. Esta forma de
cumento próprio, pelos responsáveis da Missão pensar pode mesmo constituir uma ofensa grave
de Santa Cruz.
ao Espírito de Deus. Seria muito bom procurar
varrê-la para bem longe de nós.
A devoção ao Divino bem como a festa que Lhe
é promovida, nesta comunidade de Santa Cruz e Existe também uma certa confusão entre a Codesde o ano de 1979, tem por objetivo principal roa e o Espírito Santo. A Coroa é um símbolo
fazer comunhão na unidade e na fraternidade. do Espírito Santo mas não é o Espírito Santo.
Será ocasião de revelarmos que somos uma fa- Lembra, pura e simplesmente, a coroa da raínha
mília e que queremos viver, no Espírito de Deus, Santa Isabel que ela ou alguém, em seu nome,
uns com os outros como verdadeiros irmãos e colocou na cabeça duma criança pobre, em Alenirmãs. É nesse sentido e para esse fim que se quer e por ocasião da festa do Pentecostes.
pede a colaboração de todos. Se nos deixarmos Sabemos ainda que, segundo reza a tradição,
desviar desta linha de pensamento, de vida e de as sopas, servidas no dia da festa ao Divino, se
ação, o nosso esforço e a nossa generosidade destinavam, primariamente, às crianças pobres,
aos orfãos e às viúvas necessitadas. Eram os primeiros a ser servidos. Foi assim durante muito
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
tempo. Há mordomias onde, ainda hoje, assim
acontece. Essa atitude revela fidelidade às origens e, por isso, será de louvar.
O mais importante é fazer da festa ao Divino
uma festa de fraternidade e amor cristão. De coOptometrista
munhão na unidade. Que assim nos ajude, a todos, o Espírito de Deus que celebraremos, dum
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
modo especial, em dia de Pentecostes.
O mordomo 2015.
4242, boul. st-laurent, suite 204
P. António Araújo.
montréal, qué., h2w 1z3
tel.: 514 849-9966
Pe. António Araújo

A

amigas da semana

casaL da semana

alain Côté O.d.

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

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

Gala Reunião de
Caridade para Sun Youth
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em jogos de football, ensaios do Rancho, preparação dos bancos de alimento, cabazes do Natal,
e muitas de nós ainda continuamos a dar o nosso
Francisca Reis
apoio, pois o sucesso desta organização depende
dos donativos recebidos.
jornal A Voz de Portugal foi convidado Uma das primeiras tentativas desta organização
para participar nas celebrações deste foi o estabelecimento de um grande projeto;o
grande evento Gala - Reunião de Caridade banco de alimentos de emergência que está dispara Sun Youth, que vai ter lugar no dia 18 ponível durante todo o ano. Hoje a Sun Youth
de Abril 2015 na Embassy Plaza, 1003 Boul. tem mais de 30 programas diferentes,para ajudar
Cure Labelle em Laval. Esta festa é organi- os mais desfavorecidos.. Todos os anos o Canazada por Nygel Greenaway Presidente de da reporta 60,000 pessoas desaparecidas, aproMORST Fundraiser for Sun Youth (MORST ximamente 40,000 são criancas. Graças a asso- Montreal Old School Revival and Tribute - ciações como esta,que trabalham em conjunto
com a Policia 65% destas pessoas
são encontradas em 24 horas e 86%
durante uma semana, A Sun Youth
trabalha em colaboração com a Policia de Montreal, Laval, Longueuil,
e últimamente com a Policia da Província do Ontário.
Quem estiver interessado/a em
participar na Gala - Reunião de Caridade Gerações IV ,o custo é de
$100.00 por pessoa, pode comprar
os bilhetes diretamente ao Sun Youth - Tel: 514-842-6822.

O

Renascimento e Homenagem as Escolas Antigas de Montreal).
O jornal A Voz de Portugal tem o prazer de
convidar a comunidade e os estudantes dos anos
60, 70, e 80 das escolas Primárias Our Lady of
Mount Royal Girls & Boys (presentemente o
Centro Comunitário Santa Cruz e o Lar Santa Cruz) Devonshire, D’Arcy McGEE High
School, Baron Byng, Montreal High, Outremont
High. Os lucros irão a favor da Sun Youth Organização de Caridade fundada em 1954 por Sid
Stevens e Earl De La Perralle. 60 anos de serviços comunitários a ajudar os menos afortunados
da região de Montreal ,com sede no coração da
Comunidade Portuguesa ,ou seja,no 4251 rua St-Urbain, perto da Rachel.
Todos nós de uma maneira ou outra participámos na Sun Youth, uns quando eram mais novos

O PROGRAMA DO EVENTO:
5:30pm - Cocktail Buffet & Sushi
7:00pm - Showtime
7:30pm - Jantar
ATUAÇÃO DO RANCHO SANTA CRUZ
4 Gerações de Musica
4 Bandas
4 Giants Screens
Cerimonias e Homenagens
Vinho Tinto e Branco nas mesas
Mesa de Doces e Buffet da meia noite
Candy Bar
Open Bar
Ofertas e Arrifes
DJ - VJ Omega Productions
Para mais informações telefonar para a nossa colaboradora do Jornal:
Francisca Reis: 514-983-7837.

feliz aniversário

Linda Exposição e Angariação
fundos para o Espírito Santo
A Voz de Portugal | 18 DE Março de 2015 | P. 6

Sylvio Martins

de

roar. Sinos a repicar. O padre missa a celebrar.
O sacristão a roubar. As beatas a misericar. Foi
por aqui parar Não quer mais vos chatiar Com
rimas em ar. Mas não posso acabar. Sem voz

A

Associação Portuguesa do Espírito Santo
de Hochelaga esteve muito occupado este
fim-de-semana transato. Esta Associação, que
não é das mais antigas nem das mais nova,
tem uma direção de jovens de alta-qualidade.
E, ao mesmo tempo tem uma boa equipa que
lhes ajudam. É claro que não são perfeitos mas,
esta equipa estão a aprender dos seus erros e estão cada vez mais forte. Trabalharam muito para
refazer o estilo da associação, um verdadeiro
luxo. Agora vão trabalhar para dar mais força a
sua cultura.
Quando eu cheguei a Associação do Espírito
Santo, Já lá vão meses que eu não ía lá. Mas,
quando é o Espírito Santo, eu vou a todas. No
meu primeiro passo, adorei ver a exposição or-

ganizada pelo Alvaro Godinho. Realmente muito linda e significativo, e peças, não só de lá mas
principalmente de pessoas de cá que fazem a história da nossa comunidade.
Depois de falar com amigos, a entrada da direcção na sala principal, ao som do hino do Espírito
Santo, dando as boas-vindas e algumas dicas...
“Espirito Santo em AR
Quem pudesse voar. Ou até mesmo nadar.
Para os tempos de antigamente voltar. Que
saudades de matar. A mesmo de rebentar. Os
bezerros temos de enfeitar. Para no caminho
os por andar. Tocas o paizinho vamos escutar.
Os poetas populares a cantar. Os mordomos a
contra. A imperatriz a mandar. O imperador a

penar. E os vizinhos espratar. No qinatal o cão
a ladrar. Na canadá crianças a brincar. A janela jovens a namorar. Velhinhos na mociada a
pensar. Branco ! com neve o altar. Com a coroa
do Divino a brilar. O pombinha eu vou com respeito beijar. Bandeira cor de sange a palpitar. A
noite o terço vise rezar. Depois uma chamarrita
bilhar. A promessa para pagar. E função a preparar. As sopas a escaldar. Massa para amassar. Vinho a provar. Alcatra no alguidar. Os foguete a estralar. A filarmônica a tocar. Cortejo
para organizar. A caminho da igreja para co-

selisetar. Para continuar a trabalar. E com os
mais novos lutar. Para que, está lindo tradição
posa continuar. Não se esquecem do seu bilhete
para a cantoria confirmar. A sua cota de 2015
pagar. Se não e socoiso vai lá não a mais que
esperar. E se tiver sede a bebidas frescas no

bar. Agora, só me resta vos desejar. Bom apetite
para o jantar ! E para o serão um bem-esatar !
Alvaro Godinho (O. Caneta )”
Depois desta linda alocução a equipa que serviu esta noite foi realemente sensacional. Nunca
comi tão cedo numa festa. As 21h00 já tinhamos
jantado e pronto para bailar. “O Grupo Revolution” esteve a cago de animar esta noite. E, fizeram um grande pápel dando um toque, nos bailinho, Kuduro, etc. Foi mesmo uma linda noite.
Durante toda a noite tivemos a oportunidade
de apreciar uma apresentação de 2000 fotografias sobre a história do Espírito Santo de LÁ e
de CÁ. Muito bem organizada. Parabéns a toda
a equipa da cozinha que trabalharam muito, aos
organizadores que fizeram desta festa um grande
sucesso.
VIVA O ESPÍRITO SANTO.
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Baile da Pinha no Sport Montreal e Benfica
O

s Campinos do Ribatejo em colaboração A pedido dos Campinos do Ribatejo e do pois a festa foi de todos e para todos. Fica a
com o Sport Montreal e Benfica realiza- Sport Montreal e Benfica aqui fica um agra- informação que a próxima festa será no dia 5
ram no passado dia 14 de Março o Baile da decimento a todos os patrocinadores desta de Abril (Almoço de Pascoa), e o jornal A Voz
Pinha, também conhecido por Baile da Pinhata.
Esta festa tradicional foi um habitue entre a
Comunidade Portuguesa no passado e este ano
os Campinos do Ribatejo decidiram revisitar
esta tradição, realizando este evento na maravilhosa sala que o Sport Montreal e Benfica dispõe
para festas e eventos.

festa, a todos os que ajudaram na organização de Portugal promete estar presente para mais
e, claro, a todos os que estiveram presentes, uma Reportagem. Até breve Caros Leitores!

A sala estava extraordinariamente decorada em
tons de azul e lilas. Todas as decorações foram
preparadas em detalhe por uma equipa dedicada
que durante toda a semana trabalhou horas a fio
para, com imenso carinho, receber todas as pessoas presentes e, para que estas se sentissem bem
vindas e usufruíssem de uma noite de alegria e
boa disposição.
A comida estava ao mesmo nível das decorações, ou seja, também ela extraordinária. A cozinheira Clarisse Cordeiro e a sua equipa deliciou-nos com uma Canja e um Bacalhau à Brás como
entrada. Como prato principal tivemos Carne de
Porco a Alentejana que, como se diz no nosso
Portugal, estava de “comer e chorar por mais”.
Para finalizar o repasto tivemos um Doce à Campino e um buffet de doces/frutas mais ao final
da noite. Parabéns Clarisse Cordeiro e Equipa!
Como sempre a comida estava 5 ESTRELAS.
O Bar do Sport Montreal e Benfica esteve à
disposição de todos para que pudessem acompanhar a maravilhosa refeição com um bom vinho Português ou uma cervejinha bem gelada.
A noite foi animado pelo DJ Memories e por
alguns amigos convidados. Tivemos o Jose de
Sousa que nos encantou com a sua bela voz e o
Eddy Sousa que fez as honras da casa enquanto a
malandra da Pinha teimava em não abrir. Depois
de muitos números e prémios atribuídos, a Pinha
finalmente abriu e foram conhecidos o Rei e a

Rainha da festa que ganharam um prémio oferecido pela Helena Loureiro, proprietária do PortusCalle, Helena e Cantinho de Lisboa. A festa
continuou pela noite dentro com muita dança e
alegria no ar.

Abertura
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Bibliotéca José D’Almansor,
lançamento do livre de Manuel Carvalho
“O homem que falava com as flores”
da

e

urante o ano, há momentos, onde a cultura se festeja bem e forte. O lançamento
do livro do Sr. Manuel Carvalho, “O homem
que falava com as flores” foi um desses momentos, no Salão Nobre do centro comunitário Santa Cruz. A sala estava cheia, até faltava
cadeiras. O lançamento do livro foi a ocasião
de celebrar a abertura da Biblioteca José
D’Almansor, no Centro Comunitário Santa
Cruz, com os livros de autores luso-canadianos.

No momento da abertura da Biblioteca José
D’Almansor, dois jovens subiram ao palco, a
jovem Amália Carreiro Lopes e o jovem Marco Paulo Cunha. Eles lerem dois textos de dois
autores da comunidade portuguesa de Montreal
(Fernando André e Pe. José Maria Cardoso). O
Sr. José Pedro Domingues explicou a missão e
o trabalho da Biblioteca José D’Almansor, que
é de ser uma referência para os livros Luso-Canadianos. Ele informou que a Biblioteca tem
uma excelente coleção de livros infantis para as
crianças, pais, assim como os avós, podem fazer conhecer aos seus filhos e netos. Também é
de informar e de salientar que o meu colega de
trabalho, Sylvio Martins teve a honra de fazer a

Voltando ao lançamento do livro “O homem
que falava com as flores”, a palestra foi animada pela conselheira das comunidades, a Sra.
Clementina Santos, com vários participantes, o
Sr. Padre Jose Maria Cardoso, o Sr. José Pedro
Domingues, a Sra. Joaquina Pires, o Dr. Arlindo Vieira, a Sra. Maria João Sousa (MAJAO),
e o Sr. Manuel Carvalho. O Sr. Padre Jose Maria Cardoso ofereceu um resumo do livro e da
filosofia do romance, uma forma de biografia.
A Sra. Joaquina Pires, na sua apresentação, falou da imigração e da experiência de emigração
ressentido no livro. O Dr. Arlindo Vieira falou
do autor Manuel Carvalho, e a a Sra. MAJAO
completou s declarações do Dr. Arlindo Vieira,
com a explicação das suas obras de arte exposta
no Salão Nobre, que estão ligados a vida do Sr.
Manuel Carvalho.

primeira página e de finalizar a paginação do seu
livro.
Falando de língua portuguesa, sábado, 21 de
março, será a festa das escolas portuguesas Santa
Cruz e Lusitana, que tem como objetivo de angariar fundos para ajudar as escolas a ficar mais
acessíveis a todos. A força da literatura luso-quebequense é de ser publicado principalmente
em português. Isso é possível, com o apoio das
escolas, que permita de apoiar os pais no ensino
português, uma das línguas principais do mundo.
Parabéns ao Sr. Manuel Carvalho, que ofereceu um porto de honra, e, dedicou o seu livro
a sua falecida esposa, a Sra. Adorina Conceição Garçia e a sua terra de origem, Mirandela. Nós já esperemos com prazer o próximo
livro, que será uma nova descoberta da vida
humana.

D

Miguel Félix
fotos de Manuel neves
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poemas da semana

Triste Realidade
FOME
Suplício tão negro e triste
De quem no mundo tem fome
E que aqui mesmo ainda existe
Vera imagem de miséria
Angústia real e séria
Que dentro bem fundo dói
Mágoa que a alma consome
E a vida aos poucos destrói ...
FOME
Flagelo dos nossos dias
Pungente em fragilidade
Pobre marginalizado
Aquele que é nosso irmão
Sofre de fome agonias
Estende a mão à caridade
Sem ter amor nem ter pão
Recorre à mendicidade
Sem justiça condenado
A cumprir o triste fado
Da vil discriminação !....
FOME
Verdade que causa dó
De quem no seu peito sente
A falta de humanidade
Cuja mera culpa é só
Não ter como a outra gente
O direito à igualdade.
Faminto e destroçado
Às vezes parece um bicho
Procurando a remexer
Pelos caixotes do lixo
Qualquer resto abandonado
P’ra poder sobreviver !...
FOME
Sina dum calado pranto
Será que Deus se esqueceu?
Ou não são eles seus filhos?
Porque os faz sofrer tanto
E os sujeitou aos maus trilhos
E esta desdita lhes deu ?
Porquê a sociedade
E aquele que poder tem
Não ouve este meu recado?
Abrindo o seu coração
Mostrando fraternidade
Com justiça e afeição...
Pondo fim à atrocidade
Desta injúria que é pecado
E triste realidade !....
Euclides cavaco

momento da semana

Jean Habel e Jean Rousselle celebram o mês da
abrótea (abril), simbolo da luta contra o câncro.

Ucrânia: Canadá

não coloca
de parte a possibilidade de
uso de força

O

primeiro-ministro canadiano, Stephen
Harper, disse que o seu Governo considera “todas as opções” em relação ao conflito
na Ucrânia, incluindo as militares, depois de
se reunir em Otava com a chanceler alemã,
Angela Merkel.
Depois de um encontro de 45 minutos na capital canadiana na segunda-feira, os líderes dos
dois países manifestaram perante a imprensa as
diferenças de abordagem no que toca a uma solução para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia.
Merkel deixou claro que a Alemanha não considera o uso de força como uma opção, e alertou

que a posição de Otava pode gerar problemas na
relação transatlântica.”
Até ao momento temos sido capazes de trabalhar muito bem juntos em relação a esta
violação da Rússia da integridade territorial
da Ucrânia”, disse Merkel, depois de se reunir
com Harper.”Espero que possamos resolver este
conflito com métodos diplomáticos porque com
métodos militares não pode ser solucionado”,
acrescentou a chanceler, que horas antes se reuniu na Casa Branca, nos Estados Unidos, com o
Presidente norte-americano, Barack Obama.No

Construção 2009. Magnífico
condomínio no último andar.
Espacioso e luminoso! Chão
em madeira. Ar condicionado, Lareira a gaz. 2 balcões.
GARAGEM. É so luxo! Muito
perto do Centropolis e todos
os serviços e transportes.

$304,000

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

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

514-374-2395
falo português

Magnifico condo com 2 qtos fechados
muito bem situado na Henri-Julien à esquina da Mont Royal. Const. ’99. Lareira.
Chão de madeira. Ar-cond. 1 grande balcão e terraço privado com vista na Montanha! Venha ver! $369,000 negociável.

Belo condomínio no último andar de 3plex. 1174pc. 3 quartos
fechados. Grande salão e casa
de jantar. Chão em madeira.
2 balcões. 5 minutos a pé do
Parc Laurier!

entanto, Harper, que se destacou pela firmeza da
sua retórica contra a Rússia, chegando mesmo
a comparar o Presidente russo, Vladimir Putin,
com Hitler, não excluiu a possibilidade de uso
de força.”Creio que toda a gente espera que possamos resolver este assunto através de canais
diplomáticos. Infelizmente, até agora, Putin tem
optado por utilizar métodos violentos e militares, e essa é a realidade”, declarou Harper.”
Claramente, Merkel, Hollande [Presidente francês] e outros estão a tentar todas as opções possíveis para encontrar uma solução. Da nossa parte,
estamos a considerar todas as opções, consultando e trabalhando com os nossos
aliados, e até agora temos proporcionado ajuda humanitária
e ajuda militar não letal à Ucrânia”, acrescentou.Questionado
sobre se o Canadá estaria disposto a disponibilizar armamento à
Ucrânia, tal como Kiev solicitou
aos seus aliados ocidentais, Harper disse que Otava seguiria os
passos de Washington, mas reiterou que a intervenção armada
ocidental continua em cima da
mesa.”
Na semana passada anunciámos que o Canadá
vai unir esforços com os Estados Unidos para
apoiar a Ucrânia com uma comissão militar conjunta. Vamos continuar a trabalhar para resolver
esta situação de forma tão pacífica quanto possível”, concluiu.
Depois de se reunir com Merkel, Obama disse que, caso a via diplomática venha a “fracassar”, serão avaliadas “todas as opções”
disponíveis e que o envio de “armas defensivas letais” ao Governo da Ucrânia “é uma
delas”.
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População nas cidades canadianas
cresce devido à imigração

O

principal motor do crescimento das cidades canadianas continua a ser a imigração internacional, como se tem verificado
num passado recente, anunciou hoje o instituto de estatísticas canadianas.
“A imigração internacional foi responsável por
pouco mais de dois terços do crescimento populacional das áreas metropolitanas recenseadas em
2013-2014”, anunciou em comunicado a Statistics Canada. O instituto de estatísticas canadiano
revelou ainda que todas as áreas metropolitanas
recenseadas (CMA, sigla em inglês) com mais de
um milhão de habitantes comunicaram taxas de
crescimento da imigração internacional de um por
cento ou mais, o que representa a maior parte de
seu crescimento populacional (71 por cento). Segundo o documento, existem agora seis milhões
de pessoas que vivem na área metropolitana de
Toronto e quatro milhões em Montreal.As áreas
metropolitanas que aumentaram mais o número da população continuam a ser as Pradarias e

o oeste do Canadá, com destaque para Calgary,
Edmonton, e Saskatoon, com um crescimento de
3,6, 3,3, e 3,2 por cento, respetivamente.Estas regiões metropolitanas também possuem o maior
crescimento económico do país.A área metropolitana de Montreal cresceu 1,1 por cento em relação
ao mesmo período homólogo, e Toronto 1,5 por
cento.Montreal continua a perder residentes para
outras províncias e para outras áreas de Quebeque. Entre 2013 e 2014, a CMA teve uma perda
líquida de 10.000 pessoas para outras províncias,
e 7.000 pessoas para outros municípios da província.No entanto, Montreal recebeu 42.800 imigrantes, o que correspondente a 18 por cento de todos
os imigrantes para o Canadá, mas representa uma
diminuição em relação a anos anteriores. Oficialmente, há 375 mil portugueses ou luso-canadianos no Canadá, mas calcula-se que existam cerca
de 500 mil a 600 mil, estando a grande maioria
localizada na província do Ontário. Estima-se que
60 a 70% sejam de origem açoriana.

Glenn Castanheira na
equipa de Fernandez e
de Projecto Montreal

Ontem, terça-feira, o 17 de março de 2015, o
muito conhecido Sr. Glenn Castanheira anunciou
que ele aceitava a proposta do partido Projeto
Montreal (Projet Montréal), de ser o conselheiro
especial nos assuntos ligados ao comércio, turismo e eventos. Ele deixa assim a sua função de
Director-Geral da Sociedade de Desenvolvimento do Boulevard Saint-Laurent.

Duas mãos cheias de portugueses mandam em Bruxelas
Três portugueses ocupam lugares de diretor-geral na Comissão Europeia. Em cargos de
topo estão duas mãos cheias de profissionais
com Portugal como país de origem.
Quando pensamos na Comissão Europeia,
lembramo-nos de Carlos Moedas, atual responsável pela pasta da Inovação, Ciência e Tecnologia.Mas por detrás dos focos mediáticos escondem-se muitos outros portugueses que subiram
a lugares de topo em Bruxelas.De acordo com o
Jornal de Notícias, são pelo menos uma dezena,

dos quais três são diretores-gerais. Na lista, contam-se ainda diretores, conselheiros, porta-vozes
e chefes em unidades nas várias direções-gerais
comunitárias.Fernando Frutuoso de Melo é um
deles. Dirige a Cooperação Internacional e Desenvolvimento, tem a seu cargo mais de 3.500
pessoas e gere um orçamento de 7,4 mil milhões
de euros.Longe dos holofotes, é conhecido como
o “diretor-geral que nunca dorme” e comparado
a Sir Humphrey, da série ‘Sim, Senhor Ministro’.
JohnJohn
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offer:
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• documentos de imigração Canadá
/ Quebeque
• Cartão de residência
DayDay
andand
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Loans
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Ministry
of Education
of Education
• Cartão de cidadania canadiana
Diploma/Attestation,
Diploma/Attestation,
andand
FREE
FREE
TUITION.
TUITION.

•
•
•

**Visit
ourour
website
website
for for
Admission
Admission
Requirements.**
Requirements.**
umA DAs sEguINtEs**Visit
prOvAs
DE
rEsIDêNcIA
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Cartão de segurança medical
Carta de condução
Factura de electricidade (Hydro)

hOrárIOs DAs AulAs DE INglês DE bAsE DE mANhÃ
Manhã: do 23 de março até ao 30 de junho de 2015
de segunda a sexta: 8h30 às 12h30
custo: 100,00 $ pagamento completo
(DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Em conferência de imprensa, ele reafirmou
que o seu trabalho não será partidário. Como o
chefe da oposição e chefe de Projecto Montreal,
Sr. Luc Ferrandez acha que nenhum partido respondeu até agora ao problema do comércio em
Montreal, e, precisa de inovar o nosso olhar. Esta
nova função haverá novas reações e desafios perante ao Ferrandez e ao Castanheira. O problema
não é só o preço do estacionamento em Montreal, há muito mais.
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Relação Conjugal

REGRESSO A CASA
Um diário açoriano

Dá

borda a essa gueixa
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
Joel Neto

Terra Chã, 31 de Dezembro de 2014
Este ano voltei a encomendar tarde a lenha. Chegou-me húmida, e todos os dias tenho de descer à garagem e erguer nova pilha em frente a
um desumidificador.
No ano passado prometi a mim mesmo que, desta vez, trataria das coisas com tempo, o mais tardar em Julho. Quando chegámos a Julho, já
fazia um frio dos diabos e o calendário marcava Novembro.
Acabarei por acertar. Sou tão escravo do tempo aqui como o fui na cidade, mas o campo ensina-nos as suas sabedorias. Se o campo tem uma
sabedoria, é a do tempo. No campo não é preciso calendário. Os meus
vizinhos não se lembram de que é Natal porque as ruas estão iluminadas
ou que chegaram os Santos porque lhes cheira a sardinha. É o próprio
tempo que fala com eles. Havendo nevoeiros, estamos provavelmente
em Junho. Agitando-se o mar em levadia, então é Agosto de certeza.
Um homem do campo sabe quando desabrocham as flores e em que
altura se semeia o feijão verde porque as flores e o feijão verde têm sempre o mesmo tempo. Não o inquieta sequer o calendário biodinâmico:
chama-lhe Lua. Quanto ao mais, tem uma consulta no médico e sai de
casa com tempo. Antes de escolher o que leva vestido, olha pela janela e
confere a meteorologia. Ou o tempo.
Algures este ano, notei que o meu primeiro gesto matinal passara a ser
olhar pela janela. Ainda uso despertador, e para as mais variadas tarefas
do dia-a-dia recorro aos lembretes do telefone, a papelinhos amarelos, a
mnemónicas tão ridículas como pôr a carteira dentro de um sapato.
Mas já foi um avanço. Para o ano, não me esqueço: em Julho encomendo a lenha. Mesmo em Junho, talvez não me esqueça dos Santos. Talvez
algures no meu cérebro ecoe uma marcha sanjoanina.
De qualquer modo, já pus lembretes.
Terra Chã, 2 de janeiro de 2015
Para a semana vêm cá a casa o Luciano e a Lídia. Já andamos nervosos.
A Lídia é a melhor cozinheira a Oeste do Meridiano de Greenwich. Como
a Terra dá a volta, é a melhor a Leste também. Que haveremos de servir-lhe? Da última vez que os visitámos, ofereceu-nos uma Sopa Azeda, a
que em alguns lugares se dá o nome de Caldo Temperado. Agarrou no
meu prato, pôs-lhe duas fatias de pão no fundo e depois deitou-lhe várias conchas de um espesso caldo de feijão. Cheirava a canela e a noz
moscada, e em volta dispersavam-se diferentes travessas com as carnes
e os enchidos, as abóboras e as batatas doces cozidas naquele mesmo
caldo. Levei a colher à boca e estaquei. Lá fora, uma bruma descia pela
encosta, impedindo-nos de divisar o mar – era como se todo o lugar dos
Regatos se resumisse agora àquela casa, ao plátano em frente, à cozinha
onde se concentravam aqueles cheiros. Os antigos chamavam-lhe Comida de Dentro, e também nisso parecia haver uma rectidão. Provava-se
outra vez e logo desfilavam novos sabores vindos do próprio interior do
tempo. Comi tudo quanto me apeteceu, depois comi tudo o que pude e
a seguir comi mais um pouco. Puxei de um cigarro, fumei-o devagar – e,
quando acabei, pus-me a mordiscar novamente a carne de porco.

Questão

U

ma grande parte
dos casais encontram-se numa grave
crise afectiva porque
não aprendem a arte
de ouvir e dialogar.
Os dois sabem conversar, mas não sabem
falar de si. Conversam
sobre a politica, dinheiro, diversões, mas
emudecem sobre as
suas histórias. Sabem
ouvir o que os sons
traduzem, mas não a
voz da emoção. Têm
ousadia para se zangarem, mas têm medo de
falar dos próprios sentimentos. Vivem anos
juntos, mas não se tornam grandes amigos.
A maioria dos casais
conhecem-se superficialmente. Conhecem
os defeitos de cada um,
mas não as áreas mais
intimas do seu ser. Discutem problemas, mas
não se tornam cúmplices da mesma aventura. Não revelam as
suas mágoas, não falam dos seus conflitos,
não apontam as suas
dificuldades. Se queremos cultivar o amor, o
melhor caminho é não
dar presentes caros,
mas dar uma jóia que

não tem preço: o seu
próprio ser. A arte de
ouvir refresca a relação e a arte de dialogar
nutre o amor. São leis
universais que fundamentam a qualidade
de vida das relações
sociais. Quem desejar
cultivar o amor precisa
de ter a coragem para
fazer pelo menos quatro importantes perguntas durante toda a
sua vida à pessoa que
ama: quando é que eu
te decepcionei? Que
comportamentos meus
te aborrecem? O que
devo de fazer para
te tornar mais feliz?
Como posso ser um
melhor amigo? Essas
perguntas muitos nunca as fizeram. Por outro lado reparam as rachas das paredes, mas
não as fendas do relacionamento; estancam
a água da torneira que
vaza, mas não o vazamento da amizade e
afectividade. Belos casais com belos começos Têm tristes finais
porque não tentam ser
amigos, nem tentam
trocar
experiências.
São óptimos a defender os seus pontos de
vista, mas raramente

reconhecem os seus
erros. Quem não erra?
Quem não tem atitudes
estúpidas?
Ganham
batalhas mas perdem
o amor. Porque é que
não sabem falar de si
mesmos? Porque têm
medo de ser criticados, incompreendidos,
ridicularizados. Têm
medo da guerra emocional que se instala quando se fala dos
segredos do coração,
quando se fala dos
seus reais sentimentos.
Para dialogar, é necessário não ter medo
de reconhecer as suas
próprias falhas nem
vergonha de si mesmo.
Para ouvir, é necessário não ter medo do
que o outro vai dizer. É
preciso cumplicidade.
Uma das coisas mais
relaxantes de uma relação é ter a convicção
de que não somos perfeitos, é saber que precisamos um do outro.
O amor é uma chama que nunca se deve
deixar apagar. Temos
que saber libertar a
nossa criatividade, e
sair da rotina, simples gestos trazem
grandes conquistas,
estou casado à quarenta anos e ela ainda
é minha namorada.

de exemplo

Jorge Correia
Sempre considerei que um líder político, que
dirige ou pretende dirigir uma nação, uma autarquia ou qualquer outra instituição política deve
primar pelo exemplo. Intimamente associados
à política estão os ideais individuais e coletivos
que todos os políticos devem ter por forma a
alimentar uma visão que por sua vez origina os
objetivos práticos que por ventura nos levarão a
esse ideal.
Naturalmente esses ideais devem ser elevados
sem serem utópicos, caso contrário muita desilusão e sofrimento poderão ser os resultados
colhidos por ideais sem fundamento, distorcidos
ou pervertidos, desequilibrados por não se alicerçarem nos princípios humanos, éticos e morais. Mas a população em geral não se encontra
sensibilizada nesse sentido e apenas as questões
práticas do imediato lhe alimentam o espírito.

Por este mesmo motivo qualquer liderança deve
primar por uma postura que introduza não só
renovação para melhor nos aspetos práticos da
política mas também na postura, na humanidade, nos princípios. Só assim se ganha respeito ou
autoridade moral nas intervenções. Assim o líder
é a luz orientadora, o estandarte pelo qual os restantes tendem a medir-se. Isto já havia sido reconhecido na Antiguidade onde vários filósofos
chegaram à conclusão que os mais sábios seriam
os mais indicados para as direções políticas.
Vejamos agora o evento relacionado com as dívidas do Primeiro Ministro Passos Coelho. Nitidamente o assunto incomodou-o, pois sentiu-o
como uma bisbilhotice que lhe tocou num ponto fraco. Naturalmente é uma situação que em
nada enobrece a imagem de uma figura pública,
no entanto o mais lamentável foi a sua reação a
essa situação. Porque razão arrastou um antigo
Primeiro Ministro, que se encontra enredado em
complicada teia de processos judiciais e que se

encontra insaciável para tornar a situação num
evento político para confundir ainda mais essa
teia nebulosa? Porquê Passos Coelho se defendeu atrás dum manto de arrogância? Já vimos
que o povo Português não vai bem com arrogância, pois prefere uma ladrão humilde do que um
homem limpo com arrogância. Se é certo que
com o decorrer dos dias Passos Coelho foi melhorando a sua postura, é certo que deixou algum
sabor amargo e um “cheiro” de arrogância perigoso para o futuro. Lamentavelmente os nossos
líderes tendem a para a arrogância assim que têm
influência, independentemente da cor política.
Tudo se resume a uma questão simples de
exemplo, de prudência e de equilíbrio. Nada
custa pensar antes de agir, e numa postura sábia
e humilde, retificar os erros que por ventura terá
cometido. A consciência é de cada um no entanto
devemos nos lembrar que quanto mais proeminente é a posição de um individuo maior é a sua
responsabilidade perante si e perante os outros.
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Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945)
preparado por Tony Saragoça
11 Março: Para facilitar os visas de trânsito,
aos cidadãos ingleses., Sousa Mendes foi ajudado
pelo secretario consular, Manuel de Vieira Braga.
Faria Machado, um fiel Salazarista em cargo no
consulado de Bayonne , ele comunicou o comportamento ao Embaixador de Portugal em Espanha, Pedro Teotónio Pereira. Teotónio Pereria,
um adepto da histórica aliança Anglo-portuguesa,
que prontamente seguiu para a fronteira Espanha/
francesa para por fim a esta atividade. Depois de
observar as ações de Sousa Mendes, Teotónio Pereira enviou um telegram ás autoridades em Lisboa, descrevendo Sousa Mendes como alguém
que perdeu a cabeça, dizendo também de Sousa
Mendes que a sua ’ “desorientação fez uma grande impressão no lado espanhol, com uma campanha política criada contra Portugal ,acusando

o nosso país de dar abrigo “ao lodo” do regime
democrático, e defender elementos a fugir antes
da vitória alemã..Declarou Sousa Mendes mentalmente incompetente e atuando contra a autoridade de Salazar e invalidou todos os futuros
visas. A decisão unilateral de ,Sousa Mendes de
imitir visas, sem respeitar as diretivas, não podia
ser pior para Salazar. O role de Teotónio Pereira em colocar Espanha e Portugal num bloco de
real neutralidade, em linha com a estratégia dos
aliados, foi louvada pelas Embaixadas da Inglaterra e da América. Sousa Mendes continuou a
assistir em Hendaye, falhando assim os dois cablogramas enviados por Lisboa, a 22 de Junho,
para, Bordeaux ordenando-o a parar, mesmo se
o armistício entre França e Alemanha, se tornou
oficial. Ainda mais, Sousa Mendes deu ordens ao
Vice-cônsul honorário português em, Toulouse,
Emile Gissot, para continuar a imitir visas a todos os que precisassem. O armistício foi assinado

no dia 22 de Junho. Nestas condições, dois terços da França ficariam ocupados pelos Alemães.
A 26 de Junho, a Embaixada Inglesa em Madrid,
escreve para Londres: “A chegada do Alemães
aos Pirenéus é um evento tremendo, mesmo aos
olhos de cada espanhol. Isso poderia ser para a
passagem das tropas através da Espanha, Portugal
ou Africa. Entretanto,Teotónio Pereira, seguindo
os protestos espanhóis, declarou os visas emitidos
por Sousa Mendes nulos e sem valor. O New York
Times,reportou que alguns 10,000 que tentavam
atravessar para a Espanha, foram excluídos, porque as autoridades já não reconheciam a validade
desses visas “Portugal anunciou que os visas portugueses emitidos em Bordeaux eram inválidos
e a Espanha reconhecia a entrada aos portadores
desses documentos só em casos excecionais. A
agência telegráfica Judaica, reportou que o pequeno Portugal, com uma população pouco acima
dos 7 milhões, recebeu aproximadamente 2 milhões de aplicações para visas, permanentes ou de
trânsito. A maior parte veio dos franceses, belgas,
holandeses,e polacos em França, que precisavam
de visas portugueses para atravessar a Espanha.
Nessas aplicações estavam seguramente incluídas
dezenas de milhares de Judeus.
A 24 de Junho Salazar mandou Sousa Mendes
vir para Portugal, uma ordem que ele, só, recebeu
quando voltou para Bordeaux a 26 de Junho, mas
obedeceu ,chegando mais tarde a Portugal, a 8 de
Julho. Durante a sua viagem, continuou a emitir
visas Portugueses a refugiados agora na França
ocupada, e conduziu um grande grupo para um
posto fronteiriço escondido, que ainda não tinham
recebido as ordens de Lisboa. O seu filho John-Paul Abranches conta a história: Como o seu
carro diplomático se aproximava da fronteira da
vila de Hendaye, o meu pai deu-se com um grande grupo de refugiados isolados, a quem ele tinha
previamente emitido visas. Esta pessoas tinham
sido refusadas porque o governo português tinha
telefonado aos guardas dando-lhes ordens para
não honrar a assinatura de Mendes ou visas. Ele
então deu ordens ao chaufer para ralentir, o meu
pai fez sinal ao grupo para o seguirem para um
ponto da fronteira onde não haviam telefones nem
guardas.
Na limusina preta com a sua licença diplomática, o meu pai conduziu os refugiados através
da fronteira, para a liberdade. Depois da intervenção de Augusto d’Esaguy e Amzalak a
maior parte dos visas emitidos aos refugiados
por Sousa Mendes puderam continuar o seu
caminho para Portugal e foram bem recebidos. A 26 de Junho HIAS-HICEM (Organização de ajuda aos Judeus) secção europeia,foi
autorizada por Salazar a ser transferida de Paris para Lisboa .

Pacto

de Confiança
para solidariedade social
António Pedro Costa
Foi aprovada por unanimidade na Assembleia da
República a Lei de Bases da Economia Social e que
passou desapercebida à generalidade dos cidadãos,
mas com uma importância estrutural que define as bases gerais do regime jurídico da Economia Social e as
medidas de incentivo à atividade de cada organização
do setor social, mormente das Santas Casas de Misericórdia, das associações mutualistas e das IPSS’s
em geral.
A Economia Social tem raízes profundas e seculares na sociedade portuguesa e ao longo da história,
foram as precursoras do moderno conceito de economia social, ao representarem respostas organizadas
da sociedade civil a necessidades sociais, através da
concessão de bens e da prestação de serviços aos
mais carenciados. A Conta Satélite da Economia Social, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística,
revela que existem 55 383 organizações do setor social que podem beneficiar desta nova Lei, que promovo um estatuto fiscal mais favorável em função da sua
atividade. O reconhecimento da importância da Economia Social no nosso país tem vindo a reforçar-se
por razões diversas entre as quais se destaca o seu
peso crescente no Produto Interno Bruto, que representa 4.7%, uma percentagem deveras significativa
e o seu relevante contributo para a criação de emprego estável e duradouro. Do mesmo modo, o seu
forte contributo para o desenvolvimento sustentável, a
inovação social, ambiental, tecnológica e o reforço da
coesão social, económica e regional. Tanto o Estado,
como na nossa Região, o Governo Regional, têm um
papel a desempenhar na relação com as entidades da
Economia Social, mormente no fomento a criação de
mecanismos que permitam reforçar a sustentabilidade
das organizações, bem como facilitar a criação de novas instituições sociais e apoiar as iniciativas de cada
organização. Foi por isso que vários representantes
do setor solidário se reuniram no I Encontro Nacional
das Instituições de Solidariedade, nos passados dias
6 e 7 de março, no Centro de Congressos da Alfândega Porto. Este encontro, sob o tema “Na defesa do Estado Social – Um Por Todos, Todos Por Um” chamar a
atenção dos responsáveis políticos para a importância
do setor na proteção social, saúde, educação e desenvolvimento local, bem como a necessidade de garantir uma política coerente que assegure a estabilidade legislativa. Para o efeito, foram convidados todos
os partidos do arco parlamentar a participar e discutir
um documento de trabalho que manifeste a disponibilidade para esta profunda reforma na área da despesa
pública e para a criação de condições de sustentabilidade no Orçamento de Estado. Segundo o presidente
da União das Misericórdia Portuguesas, manifestou a
disponibilidade das Santas Casas para ajudar a implementar uma verdadeira reforma do Estado, envolvendo neste compromisso os partidos com representação
parlamentar, dando continuidade ao consenso que
mereceu a aprovação da Lei de Bases da Economia
Social, na Assembleia da República. No final do encontro, a Confederação Nacional das Instituições de
Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas
e a União das Mutualidades Portuguesas assinaram
um Pacto de Confiança para regulamentar e reforçar
a cooperação entre elas, tendo entregue o documento
ao Ministro da Solidariedade Mota Soares, documento
que visa fortalecer as instituições sociais, assegurar e
melhorar a sua sustentabilidade financeira, capacitar
os seus dirigentes e possibilitar que sempre dentro de
parâmetros de qualidade e segurança, possam ver
desburocratizados e facilitados os seus procedimentos, para que assim auxiliem o Estado na resposta a
uma situação específica e extraordinária.

Programa da semana
Quinta-feira 19 de Março
- Camané em Montreal

Sábado 21 de Março
- Plataforma da comunicação social a nível mundial
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Câmbio do dólar canadiano
17 de março de 2015

1 Euro = CAD 1.363020
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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
AssOCIAÇÃO DA
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
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

canalizador

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531
contabilistas

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
bancos e
serviços
financeiros

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252
dentistas

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

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

eletricidade

MERCEARIAS

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotografo

Chouriçor Inc.

A mercearia das famílias portuguesas

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

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593
agências
funerárias

Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
514.277.7778
www.memoria.ca
importadores

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

monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

TRAGA O SEU VINHO

traduções

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.

Tel.: 514.943.7907
transportes

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

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

aluga-se

restaurantes

51/2 apartamento situado em Rosemont perto da Promenade Masson. Recém-pintado em Branco e Bege
(primeiro andar de um triplex); casa de banho renovada; acesso ao quintal; grande varanda (traseira);
pronto para ocupação; não fumador; bairro tranquilo
e seguro; aquecimento não incluído.
PAULO: 514-512-2476.

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

Aluga-se 41/2 na área de Montreal Este/Anjou (2 quatos
fechados). Renovado (cozinha em cerâmica), chão de
madeira, aquecimento eletrico, entradas para máquina
de lavar e secar (casal ou pessoa só). referências necesarias.
Contatar Herminio Silva: 514-354-6568

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.

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

Precisa-se de senhora
para fazer limpeza de
uma casa em Boisbriand
com experiência.
Deve falar inglês.
450-430-9693

www.solmar-montreal.com

EMPREGOS

EMPREGOS

Companhia de paisagismo
precisa de homens para
trabalhar 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

restaurantes

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

www.leparadisdupoulet.com

MERCEARIAS

Mercearia
Portuguesa

restaurantes

Paisagista
Robert Caucci

procura instalador de
“Pavé-uni” muros de
pedra e alcatrão com
experiência e carta de
condução de classe 5.
Precisamos também
um assitante paisagista. Assunto sério e
salário segundo a experiência.

514-766-8390

Procura-se homem, senhora e crianças de boa aparência para fazer sessões fotográficas para uma revista
de venda de roupa para uma loja.
514-303-2900

vende-se
Restaurante à venda com sala de recepção na rua
St- Laurent perto da Cremazie. O espaço seria ideal
para um restaurante português, italiano ou mediteraneo. O preço do aluguer é bom. Se está interessado a comprar o edifício, também está a venda. A
razão das vendas é que o proprietário quer se reformar. Com estacionamento. Peter: 514-572-0047

Vende-se casa em
Vila de Rabo de
Peixe, ilha de São
Miguel, Açores. Para
mais informações
contacte
514-431-9152
serviço
Pavé lopes e ferreira inc.
Estamos a procura de pessoas para trabalhar em
pavé e blocos. Deve ter um carro e carta de “Santé
Sécurité”. Trabalho a Norte de Montreal.
R. Ferreira:514-655-7168 | J. Lopes: 514-562-6929
Aceito trabalhos de Pladur, Ladrilho, pinturas, pedreiro. Para tardes ou fins de semana.
Contatar Fernando: 514-632-4491

Perca peso de forma natural e definitiva.
Programa nutricional recomendado
por médicos. Acompanhamento gratuito
Carlos Palma: 514-961-0770
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Necrologia

†

Américo Do Couto Grilo

Faleceu em Montreal, no dia 13 de
março de 2015, o Sr. Américo Do
Couto Grilo, com 60 anos, esposo
da Sra. Fátima Dias.
Deixa na dor sua esposa, filho/a
Marc (Amanda Pujolle), Patricia,
neta Giulianna, irmãos/ãs José Manuel (Ines da Costa Araujo), Gorette
(Manuel Oliveira), Conceicao (Jose
Teixeira), Deodato (Teresa Barbosa),
Antonio, Helena (Gabriel Puga), Luis
(Giovanna Schembre) e Aurelio.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St Martin E., Laval
514-277-7778
Bruno Costa
A Missa de Corpo presente terá lugar, hoje quarta-feira,
18 de março de 2015, na igreja da Nossa Senhora de
Fátima em Laval às 10h. Irá a sepultar no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

Manuel Pereira
†Faleceu em Ste-Thérèse,
no 16 de

março de 2015, o Sr. Manuel Pereira, com 83 anos, natural deo Rosario, Lagoa, Açores, esposo da Sra.
Maria Medeiros.
Deixa na dor a sua esposa, filhos/
as Fernando (Fatima Branco), José
(Erica Orsini), Virginio (Nancy Girard), netos/as Tania, Kevin, Chantal, Natacha, Vanessa, Alex, Marina,
sua bisneta Alexia. Seu cunhado Virginio (Rosa Raymond), familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
Salão Goyer, 105 Desjardins, E. Ste-Thérèse
514-277-7778
Eduino Martins
O velorio terá lugar, hoje, quarta-feira 18 de março das
14h às 17 e das 19h às 22h. O funeral será amanhã,
quinta-feira às 10h, na igreja Coeur-Immaculé-de-Marie,
7 Desjardins O., Ste-Thérèse, será sepultado em cripta
no Mausoleu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

EMPREGOS
POSITION DE PRÉPOSÉ(E)
À L’ENTRETIEN MÉNAGER:
Préposé(e) à l’entretien au Club Mont-Royal.
Poste permanent, temps plein à partir du 1er
juin 2015. Horaire de travail du lundi au vendredi
de 7:00-15:00. Taux horaire: $11, plus bonus.
Avantages sociaux: assurance collective (médical,
dentaire, vie, invalidité), contribution au régime de
retraite. Envoyez votre résumé à bfitzsimmons@
mountroyalclub.com. Seul(e)s les candidat(e)s
retenu(e)s seront contacté(e)s.

URGENTE

Precisa-se de um padeiro a tempo inteiro
na Padaria Notre Maison. 514-844-2169

Paisagista com experiência e
“pavé-uni”, etc. Trabalho em Laval.
Salário conforme experiência.
450-963-3462
Precisa-se de pessoas para trabalhar
em pavé-uni, muros e
blocos com experiência. E, precisa-se de
operador de escavador com experiência
na rive-sul
514-444-4669

Precisa-se de
senhoras para
fazer costura com
máquina (overlock,
plain,...), a tempo
inteiro.
514-942-0131

Companhia em “Pavé-uni” e asfalto está a procura de
empregados capaz de fazer níveis e paredes. Deve
ter Classe 5 e dirigir 3 empregados (chefe de equipa)
com um mínimo de 5 anos de experiência.
514-804-8789

†

†

Vitorino Moniz
1928-2015

Faleceu em Laval, no dia 11 de março de 2015, o Sr. Vitorino Moniz, natural da Lagoa, São Miguel, Açores,
com a idade de 86 anos.
Deixa na dor sua esposa a Sra. Maria de Lourdes Damasio, seus filhos
Mariano (Crisantina), Fátima (Paulo
Jorge), Vitor (Isabel), José Medeiros
(Leonilde), Teresa Medeiros (Michael) e Michael Medeiros (Linda),
Netos/as, sobrinhos/as. Assim como
outros restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval.
514 595-1500
Vitor Marques
O funeral teve lugar, no dia 16 de março após missa de
corpo presente, pelas 11h, na Igreja de Nossa Senhora
de Fátima, seguindo depois para o cemitério Jardin du
Souvenir em Laval, onde foi sepultado em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

Lucinda da GraÇa Geraldo

Faleceu em Montreal, no 16 de marco
de 2015, a Sra. Lucinda da Graca Geraldo, com 85 anos, natural de Alfandiga da Fé, Bragança, Portugal, esposa
do já falecido Sr. António Mendes dos
Santos. Deixa na dor seus filhos/as António Julio, Maria Teresa (Durval Faria),
Maria Helena (Jean-Guy Dupras), Ana
Lucia. Netos/as, bisnetos, cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon, Montreal
514-277-7778
Eduino Martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira, 19 de março
de 2015, das 8h30 às 10h30. Seguindo depois a missa
de corpo presente que será às 11h na Igreja Santa Cruz.
Irá a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia,
domingo 22 de março às 11h30 na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

José de Medeiros Tomé
1936-2015

Faleceu em Laval, no dia 15 de março
de 2015, o Sr. José de Medeiros Tomé,
natural de Capelas, São Miguel, Açores,
com 78 anos de idade.
Deixa na dor, sua esposa a Sra. Margarida Miranda, sua filha Maria, sua irmã
Palmira, seus cunhados Luis e José,
suas cunhadas Ilda (Eduardo), Dorvalina e Onória, sobrinhos e sobrinhas. Assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Grupo Yves Legaré
1350 Autoroute 13, Laval.
514 595-1500
Vitor Marques
O seu corpo encontra-se exposto, hoje, quarta-feira 18
de março de 2015 das 16h às 21h, e o funeral terá lugar,
amanhã, dia 19 de março, após missa de corpo presente, pelas 11h, na igreja de Nossa Senhora de Fátima em
Laval. Seguindo depois para o mausoléu du Ruisseau,
onde será sepultado em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

PROFÍRIO PIRES
1936 – 2015

Faleceu em Montreal no dia 12 março
2015, com 78 anos de idade, Porfírio
da Conceição Pires, natural de São
Brás de Alportel, distrito de Faro, esposo de Francelina Santos Pires.
Deixa na dor a sua esposa, os seus
filhos Emmanuel e Michel (Renée), as
netas Kathrina e Cecilia, a sua irmã
Maria Isidoro, cunhados/as Maria dos
Santos, Idalina, José e Salvador (Irene), sobrinhos/as e primos/as, assim
como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
7388 Boul. Viau, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues 514-918-1848
O velório terá lugar hoje quarta-feira dia 18 de Março
de 2015, das 17h às 22h, e quinta-feira dia 19 de março
a partir das 8h30. Segue-se a missa de corpo presente, na quinta-feira dia 19 de março de 2015, às 10h na
Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest em Montréal,
sendo sepultado no Cemitério de Laval, 5505 Ch. Bas
St-François.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

Maria José Clemente

†

Artur Modesto

Faleceu em Montreal no dia 9 de
março de 2015, natural de Rabo de
Peixe, São Miguel, Açores, Portugal,
com a idade de 94 anos, senhora Maria José Clemente mãe do já falecido
José Francisco Tavares.
Deixa na dor seu filho Eduardo (Donna), seus netos Sean (Angie) e Jason
(Caroline), bisnetos/as, suas irmães,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778
Pedro Alves
O funeral teve lugar segunda-feira 16 de Março de 2015
às 10h na Igreja Santa Cruz e foi sepultada no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal, no 13 de marco de
2015, o Sr. Artur Modesto, com 84 anos,
natural da Matriz, Cidade da Ribeira
Grande, São Miguel, Açores, esposo da
Sra. Maria Emilia Correia.
Deixa na dor a sua esposa, suas filhas
Alcidia (Fernando Lata, Lucia (William
Rigutto), Nelia (Pierre Labonte), Seus/
as netos/as James, Amanda, Camela,
Claudia e Sandra. Seu irmao Americo
(Natalia) Seus/as cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778
Eduino Martins
Missa de corpo presente foi segunda-feira o 16 de março de 2015 as 11h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultado
em cripta no cemitério de Laval. renovam com profunda
saudade a missa do sétimo dia, quinta-feira às 18h30
na Santa Cruz. A família vem por este meio agradecer a
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado
pelo vosso conforto. Bem Hajam.

MEMORANDUM

1º mês de falecimento
Manuel Da Fraga

Faleceu em Rosemère, no dia 19 de fevereiro de 2015 com 95 anos, esposo a sua primeira esposa Pauline Bélanger e a ja falecida segunda esposa Maria Martins De Araujo.
Deixa na dor os seus filhos Antoine (Isabelle Chagnon) e Pascal (Annie Cloutier), seus/as netos/
as Nicolas, Juliette, Raphaël, Léo, Félix e Noah. Cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
O funeral teve lugar o sabado 28 de fevereiro de 2015, na igreja Santa Cruz.
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam.
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anedotas
Um caracol ia a atravessar a estrada e foi atropelado por uma tartaruga.
Quando acordou nas urgências do hospital
perguntaram-lhe o que é que lhe tinha acontecido: - Como é que quer que eu saiba?!?!? Foi
tudo tão depressa!!!!!
NO CÉU
Duas amigas encontram-se no céu e uma pergunta para a outra:
- Como morreste?
- Congelada.
- Ai que horror!!! Deve ter sido horrível! Como
é morrer congelada?
- É péssimo: primeiro são os arrepios, depois
as dores nos dedos das mãos e dos pés, tudo
a congelar.... Mas, depois veio um sono muito
forte. E depois perdi a consciência.. E tu, como
morreste?
- Eu? De ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que o meu marido me traía. Um dia cheguei a casa mais cedo... Corri até ao quarto e
ele estava na cama, calmamente a ver televisão.
Desconfiada, corro até à cave, para ver se encontrava alguma mulher escondida, mas não
encontrei ninguém. Corri até ao segundo andar, mas também não vi ninguém. Subi até ao
sótão e, ao subir as escadas, esbaforida, tive
um ataque cardíaco e caí morta...
- Oh, que pena... Se tivesses procurado na
arca congeladora, estaríamos ambas vivas!
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Festival Internacional do Filme sobre Arte (FIFA) de Montreal

In

the

Midst

of

Daniel André
Consulado-Geral de Portugal em Montréal
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Sétimo Filho é o típico filme genérico ficáveis, desde que tenham semelhanças com o
de fantasia medieval. Com bons efeitos material original. O que não é o caso aqui.
e lutas de espadas bem coreografadas, pode E não estou falando apenas da mudança radical
divertir o público disposto a ignode idade do protagonista ou das atirar clichês, roteiro fraco e persotudes inexplicáveis de certos personagens sem profundidade. Todo o
nagens, como a nova personalidade
restante deve alternar entre tédio
de Gregory (Jeff Bridges), princie ódio por essa produção e, com
pal culpado pela falta de simpatia
certeza, os fãs do livro no qual o
do longa. A coisa vai além e cria
longa se baseia devem ser os mais
algo irreconhecível para os fãs do
revoltados.
começo ao fim.
A verdade é que O Sétimo Filho
A sensação final é muito pareciusa bem pouco da série literária As
da com a decepção após assistir O
Aventuras do Caça-Feitiço, de JoDestino De Júpiter: é triste ver boas
seph Delaney. O filme muda pratiideias e conceitos desperdiçados
camente tudo, menos os nomes dos
em meio a um roteiro preguiçoso e
heróis e vilões. Liberdades criativas
direção descuidada.
em adaptações são totalmente justi-

Para a divulgação tida por conveniente, informa-se que, no âmbito do Festival Internacional

SUDOKU
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Receita

da semana

Bacalhau

com

Things

do Filme sobre Arte (FIFA) de Montreal, irá ser
projetado no Centro Canadiano de Arquitetura
(CCA), no dia 28 de março às 13h30, um filme
produzido em Portugal intitulado In the Midst of
Things.
Este filme, que ganhou o prémio do melhor filme nacional
na edição de 2014 do Festival
de Lisboa “Arquiteturas”, é um
documentário sobre a obra do
Arquiteto português Manuel
Tainha, sendo o argumento e a
realização da responsabilidade
de Luciana Fina.
Este documentário nasce
no âmbito de um projeto de
produções cinematográficas
da Fundação Calouste Gulbenkian sobre grandes vultos
da arquitetura portuguesa
do século XX.

Natas
preparação:
Coze-se o bacalhau. Escolhe-se as espinhas. Frita-se batatas em cubos, não muito
secas. 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de farinha, coze-se mechendo sempre.
Junta-se 5 dl de leite, 1 dl de natas,
mostarda, sumo de limão ou vinagre, sal pimenta a gosto. Coloca-se
num tabuleiro de ir ao forno, cobre-se com 400 grs de cebola frita em
azeite, às rodelas. Polvilha-se com
queijo ralado e vai ao forno.

ingredientes:

2 postas de bacalhau; 500 gr de batatas em cubos; 2 colheres de sopa de margarina; 2 colheres de sopa de farinha; 5 dl
de leite; 1 dl de natas; Mostarda; Sumo de
limão ou vinagre; Sal e pimenta a gosto; 400
grs de cebola; Queijo ralado.

Coisas

do

Arco

Homem esconde mulher na
mala para entrar na Polónia
A guarda fronteiriça polaca deteve um cidadão francês, de 60 anos, que pretendia
entrar na União Europeia com a mulher
russa escondida numa mala, informou hoje
a imprensa local.
O casal tomou a decisão por a
mulher, de cerca de 30 anos, não
ter um visto válido de entrada, o
que é punível com até três anos
de prisão.
Sendo casada com um cidadão
francês, a mulher podia ter pedido sem grandes problemas um
visto de entrada na zona Schengen na embaixada francesa na
Rússia.
Pastor chinês
tropeça numa pedra
de ouro com 8 quilos
Já imaginou se tropeçasse numa pedra
de ouro com 8kg? Já imaginou o que faria com todo aquele valor? Provavelmente não, nem este chinês!
Um pastor chinês da remota região de Uigur ‘tropeçou’, literalmente, numa enorme

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: A Papisa,
que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais
podem não lhe permitir estar tanto tempo
com a pessoa amada, por isso, aproveite
de uma forma especial todos os momentos a dois.
Viva alegre e otimista! Saúde: Procure ter uma
alimentação equilibrada. Dinheiro: Poderão surgir
novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe
levar pelos impulsos.
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3
Touro: Carta Dominante: O 9 de Paus,
que significa Força na Adversidade. Amor:
Seja mais carinhoso com o seu parceiro.
Procure intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Opte por refeições
ligeiras. Dinheiro: Poderá realizar investimentos a
título individual.
Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43
Gémeos: Carta Dominante: A Morte, que
significa Renovação. Amor: Poderá ter de
enfrentar uma forte discussão com alguém
da sua família. Que a sua Estrela-Guia brilhe eternamente! Saúde: O cansaço poderá invadi-lo, tente relaxar. Dinheiro: A sua conta bancária
anda um pouco em baixo, seja prudente nos gastos. Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31
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da

Velha

pedra de ouro, com um peso aproximado de
8 quilos. (ver imagem em baixo).Segundo
uma reportagem da agência de notícias Xinhua, Berek Sawut, o pastor que ‘tropeçou’
neste ‘euromilhões’ em formato de pedra,
encontrou esta preciosidade no solo da remota região de Uigur em Xinjiang.Consi-

derando que este ‘euromilhões’ em pedra
tenha um grau de pureza na casa dos 80 por
cento, este ‘calhau’ - assim deve ter pensado
o pastor Berek Sawut, pode valer qualquer
coisa como 228 mil euros, sensivelmente.
Quantos de nós não desejaríamos tropeçar num ‘calhau’ destes e com este valor?

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Tente pensar um pouco na sua
relação, e reflita bem se esta o faz feliz.
É tempo de meditação. Ela é uma energia
da alma. Explore-a! Saúde: O stress e o excesso
de trabalho poderão trazer-lhe alguns problemas
de saúde. Dinheiro: Poderá haver um crescimento
inesperado do seu poder material.
Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39
Escorpião: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: rejeite
pensamentos pessimistas e derrotistas.
Pratique o pensamento positivo e as ações
construtivas agora! Saúde: Liberte-se da pressão
do dia a dia através da boa disposição. Dinheiro:
Apesar das divergências de opiniões no seu ambiente de trabalho, não desista dos seus objetivos.
Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9
Sagitário: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada.
Amor: Um convite inesperado alegrará o
seu dia. Que os seus desejos se realizem!
Saúde: Mantenha o otimismo e procure manter a
sua energia habitual. Dinheiro: Investigue as oportunidades de emprego em empresas recentes. Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61

Caranguejo: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida
afetiva poderá ganhar um novo rumo. Dê
tempo ao tempo e acredite que é possível ser feliz.
Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á
preparado para realizar os projetos a que se propõe. Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

Capricórnio: Carta Dominante: Ás de
Copas, que significa Princípio do Amor,
Grande Alegria. Amor: O convívio com a
pessoa amada estará favorecido nesta
fase. Aproveite estes momentos e esqueça todos
os seus receios. Mantenha-se alegre e recetivo. A
Vida espera por si. Viva-a! Saúde: Fase estável,
mas esteja sempre alerta. Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1

Leão: Carta Dominante: 3 de Paus, que
significa Iniciativa. Amor: O seu cansaço
pode prejudicar a sua relação amorosa.
Procure estar calmo. Não se canse vivendo agitado! Saúde: Procure não andar tão
atarefado. Dinheiro: Poderá ter problemas com a
sua entidade patronal. Seja audaz.
Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

Aquário: Carta Dominante: A Força,
que significa Força, Domínio. Amor: Procure não esconder segredos ao seu melhor amigo. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: Evite adotar
posturas incorretas. Dinheiro: É possível que não
consiga cumprir um pagamento.
Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54

Virgem: Carta Dominante: 4 de Copas,
que significa Desgosto. Amor: Uma pessoa
próxima de si poderá mostrar uma faceta
menos agradável. O seu bem-estar depende da forma como encara os problemas.
Saúde: Poderá sentir dores musculares. Dinheiro:
Seja justo numa decisão que poderá ter que tomar.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22

Peixes: Carta Dominante: O Julgamento,
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor:
Sentirá necessidade de conhecer pessoas
diferentes. Viva o presente com confiança!
Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos
acidentes domésticos. Dinheiro: Altura de fazer
contenção de despesas.
Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1

palavras cruzadas

1
2
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6
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11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Guarnecer de asas. Quantia que se aposta. 2.
Indivíduo sonhador, com fraco sentido da realidade (fig.). A parte
oculta de qualquer coisa. 3. Navega ao largo. Espada curta de um
só fio. 4. Trata levianamente de um assunto. Coroar de louros. 5. Lâmina pequena. 6. A si mesmo. Contr. do pron. pess. compl. me e do
pron. dem. o. 7. Reverência que se faz ao cumprimentar. 8. Momento
oportuno. Forma antiga de mim. 9. Duro como rocha. Atravessar. 10.
Erguer. A que não goza de liberdade, encarcerada. 11. Título dos antigos imperadores e príncipes da Índia. Gostar muito de.
Verticais: 1. Dar asas a. Unidade monetária nos Países-Baixos. 2.
Semelhante. Tareia. 3. Altar cristão. Atribuir caluniosamente. 4. Gracejar. A mim. Mulher de Abraão. 5. Rego ou encaixe em peça comprida de madeira por onde corre água especialmente para a roda da
azenha. Um milhar. 6. Contr. da prep. a com o art. def. o. Mulher da
aldeia. Aqui. 7. Que é próprio dela. Tareia. 8. Discursar. Mulo. Relato,
escrito geralmente em livro especial, de tudo quanto se tratou numa
reunião. 9. Conhecedor. Órgão excretor que tem a função de formação da urina. 10. Fita. Desejava. 11. Anteparo, resguardo de ramos
contra o vento. Enfurecer.
solução da semana passada

Horizontais: 1. Inepto, Rasa. 2. Ri, De, Mal. 3. Ser, Senzala. 4. Trova, Gás.
5. Ar, Insosso. 6. Rol, Ter, Ela. 7. Rateiro, Eu. 8. Mil, Augar. 9. Ribamar, Oro. 10.
Ave, Os, Um. 11. Rara, Agiota. Verticais: 1. Instar, Irar. 2. Error, IVA. 3. Erro,
Lamber. 4. Pi, Vi, Tia. 5. Santelmo. 6. Ode, Sei, Asa. 7. Engorrar. 8. Zás, Ou, Ui.
9. Amasse, Gomo. 10. Sal, Olear. 11. Alar, Aurora.

Liga dos campeões
OITAVOS DE FINAL	
Paris SG (3-3) Chelsea
Shakhtar Donetsk (0-7) B. München
Schalke 04 (4-5) Real Madrid
FC Basel (1-5) FC Porto
Manchester City - Barcelona
Juventus - Borussia Dortmund
Arsenal 3-3 Monaco
B. Leverkusen 1-1 (2-3) GP A. Madrid

europa league

Oitavos-de-Final
Zenit - Torino
Dnipro - Ajax
VfL Wolfsburg - Internazionale
Club Brugge - Besiktas
Everton - Dynamo Kyiv
Villarreal - Sevilla
Fiorentina - Roma
Napoli - Dynamo Moskva

Major
League Soccer
GRUPO ESTE
J	V	E	D	P
1-New York City FC 2 1 1 0 4
2-Orlando City
2 1 1 0 4
3-Columbus Crew 2 1 0 1 3
4-DC United
1 1 0 0 3
5-Toronto FC
2 1 0 1 3
6-Philadelphia U. 2 0 2 0 2
7-NY Red Bulls
1 0 1 0 1
8-Impact Montréal 1 0 0 1 0
9-Chicago Fire
2 0 0 2 0
10-NE Revolution 2 0 0 2 0
GRUPO OESTE J	V	E	D	P
1-FC Dallas
2 2 0 0 6
2-LA Galaxy
2 1 1 0 4
3-Seattle S.
2 1 0 1 3
4-SJ Earthquakes 2 1 0 1 3
5-Houston Dynamo 2 1 0 1 3
6-Vancouver W. 2 1 0 1 3
7-Real Salt Lake 2 0 2 0 2
8-Portland Timbers 2 0 2 0 2
9-Colorado Rapids 1 0 1 0 1
10-Sporting KC
2 0 1 1 1

1ª mão
1-1
0-0
0-2
1-1
1-2
2-1
1-3
1-0

2ª mão
2-2
0-7
4-3
0-4
18/03 15:45
18/03 15:45
2-0
0-1

1ª mão
2-0
1-0
3-1
2-1
2-1
1-3
1-1
3-1

2ª mão
19/03 16:05
19/03 16:05
19/03 16:05
19/03 16:05
19/03 14:00
19/03 14:00
19/03 14:00
19/03 13:00

Clausura
México
	P	 J	V	
1-Club Tijuana
23 10 7
2-Veracruz
19 10 5
3-América
18 10 5
4-Chivas
17 10 5
5-Atlas
17 10 5
6-Cruz Azul
16 10 4
7-Puebla
15 10 4
8-Toluca
15 10 4
9-Tigres
15 10 5
10-Leones Negros 13 10 4
11-Club León
12 10 3
12-Chiapas
12 10 3
13-Santos Laguna 11 10 3
14-Pachuca
11 10 3
15-Pumas
11 10 3
16-Monterrey
10 10 3
17-Querétaro
8 10 2
18-Morelia
6 10 1

E	D
2 1
4 1
3 2
2 3
2 3
4 2
3 3
3 3
0 5
1 5
3 4
3 4
2 5
2 5
2 5
1 6
2 6
3 6
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F1: Hamilton, Rosberg

e Vettel abrem o
baile para mais uma época da FORMULA
reira do piloto inglês. Passou
impecávelmente a primeira
curva na frente, não sofreu
Hélder Dias
qualquer pressão de Nico
indo,... encantador de Rosberg e foi controlando
ver homens e maqui- sempre a corrida. O piloto
nas, verdadeiros artistas alemão da Mercedes ainda
da modadidade a surpas- ensaiou uma pequena reasarem os limites da velo- ção, mas depressa percebeu
cidade com um so objeti- que não valia a pena.
vo... lutarem por mais um O pódio ficou completo
Campeonato do Mundo da com Sebastian Vettel depois
da Ferrari ter feito um trabafórmula1.
Altos e baixos certamente lho melhor nas boxes que a

meta em quinto, ficando aqui
claramente provado que o
novo motor da Ferrari nada
tem a ver com a do ano passado, permitindo a um estreante deixar atrás de si um
potencial Campeão, equipado com uma unidade motriz
da Renault. Recorde-se que
a Sauber o ano passado não
somou um único ponto... Na
luta pelo terceiro lugar, Felipe Massa arrancou bem, na
frente de Sebastian Vettel,

Williams, o que colocou o
alemão em boa posição para
terminar no terceiro lugar, o
que aconteceu. Felipe Massa
bem tentou, mas Vettel não
cometeu erros e terminou
quarto. Depois da sua boa
qualificação não foi com
grande surpresa que Carlos
Sainz se estreou na F1 com
um nono lugar.Felipe Nasr
fez o que se pode desde já
considerar como história na
F1 ao tornar-se no brasileiro
que terminou melhor classificado na sua primeira corrida na F1. O piloto brasileiro
soube segurar os ataques de
Daniel Ricciardo, cruzou a

enquanto Kimi Räikkönen
se meteu na confusão, havendo mesmo um ligeiro
toque com Vettel. Felipe
Nasr e Pastor Maldonado,
que vinham logo atrás, bem
tentaram evitar o finlandês,
Nasr conseguiu mas Pastor
Maldonado ficou logo ali.
Entrou o safety-car e Romain Grosjean foi às boxes
para já de lá não sair. Mas
vejamos um pouco como
se passou o fim de semana em Melbourne e isto na
seccao Classificatoria... E....
tal como haviamos noticiado a Mercedes e o alemao
Nico Rosberg dominaram a

L

vão aparecer em todas as
equipas todo ao longo desta
época de 2015 mas, o espectáculo estará sempre bem
presente em cada corrida.
Caso do barulho dos motores que soam muito mais fortes este ano e para melhorar
o espetáculo em pista, o meu
leitor, poderá ver esta época
sairem debaixo do chassi de
cada monolugar FAISCAS
DE FOGO, promenor este,
não visto há muitos anos.
Lewis Hamilton venceu
com alguma facilidade o GP
da Austrália, podendo mesmo considerar-se uma das
vitórias mais fáceis da car-

1

segunda sessão de treinos livres, voltando este a bater o
companheiro e campeão do
mundo Lewis Hamilton, tal
como no primeiro treino. A
Mercedes continua destacada das rivais, mas a Ferrari,
por Sebastian Vettel, já encurtou uma ligeiramente diferença. Rosberg conseguiu
o melhor tempo batendo Hamilton por 0.1s.
O registro do alemão foi de
1m27.697s, bem abaixo do
melhor tempo da primeira
sessão. Quem deu nas vistas
foi a Ferrari, que chegou a
ocupar as duas primeiras posições da tabela de tempos,
quando Vettel e Kimi Raikkonen surgiram em pista
com pneus macios. Acabaram batidos pelas Mercedes,
mas deixaram o primeiro

1s de Rosberg. Williams de
Valtteri Bottas, foi o único
da equipe que esteve em pista, devido a um vazamento
de água no carro de Felipe
Massa. Também a Red Bull
teve apenas Daniil Kvyat,
sexto, em pista, já que o motor do carro de Daniel Ricciardo deu problemas.
A Sauber, depois do imbróglio com Giedo Van der
Garde ter custado a primeira
sessão, saiu para a pista com
Felipe Nasr e Marcus Ericsson. Por fim, a McLaren voltou a ter uma má sessão de
trabalho, sobretudo pelo acidente com Kevin Magnussen na curva 6. O dinamarquês não sofreu qualquer
lesão, mas interrompeu a
sessão alguns minutos, com
bandeira vermelha. Também

sinal de retomada que os ‘tiffosi’ anseiam.
A diferente entre Rosberg
e Vettel, que foi terceiro, foi
de 0.715s. Um registro considerável, mas, ainda assim,
mais curto do que os que
se verificaram no primeiro
teste, quando o melhor não
Mercedes ficou a mais de

a Toro Rosso de Max Verstappen teve problemas numa
bateria, então o holandês
completou apenas seis voltas na pista.
Próximo encontro a 29
de Marco no Grande Prémio da Malasia... até lá um
abraço amigo.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
	P	 J	V	
1-Barcelona
65 27 21
2-Real Madrid
64 27 21
3-Valencia
57 27 17
4-Atlético Madrid 56 27 17
5-Sevilla
52 27 16
6-Villarreal
49 27 14
7-Málaga
44 27 13
8-Athletic
36 27 10
9-Espanyol
33 27 9
10-Rayo Vallecano 32 27 10
11-Celta de Vigo 32 27 8
12-Real Sociedad 30 26 7
13-Getafe
29 26 8
14-Eibar
27 27 7
15-Elche
27 27 7
16-Levante
25 27 6
17-Almería
25 27 6
18-Deportivo
25 27 6
19-Granada
22 27 4
20-Córdoba
18 27 3

Inglaterra
Premier League
E	D
2 4
1 5
6 4
5 5
4 7
7 6
5 9
6 11
6 12
2 15
8 11
9 10
5 13
6 14
6 14
7 14
7 14
7 14
10 13
9 15

	P	 J	V	
1-Chelsea
64 28 19
2-Manchester City 58 29 17
3-Arsenal
57 29 17
4-Manchester U. 56 29 16
5-Liverpool
51 28 15
6-Southampton
50 29 15
7-Tottenham
50 29 15
8-Stoke City
42 29 12
9-Swansea City
40 28 11
10-West Ham
39 29 10
11-Newcastle
35 29 9
12-Crystal Palace 33 29 8
13-West Bromwich 33 29 8
14-Everton
31 29 7
15-Hull City
28 29 6
16-Aston Villa
28 29 7
17-Sunderland
26 29 4
18-Burnley
25 29 5
19-QPR	
22 29 6
20-Leicester City 19 28 4

França
Ligue 1
E	D
7 2
7 5
6 6
8 5
6 7
5 9
5 9
6 11
7 10
9 10
8 12
9 12
9 12
10 12
10 13
7 15
14 11
10 14
4 19
7 17

	P	J	V	
1-Lyon
58 29 17
2-Paris SG	
56 29 15
3-Marseille
54 29 16
4-Monaco
50 28 14
5-Saint-Étienne 49 29 13
6-Bordeaux
48 29 13
7-Montpellier
45 28 13
8-Lille
41 29 11
9-Nantes
39 29 10
10-Guingamp
38 29 12
11-Rennes
38 29 10
12-Bastia
36 29 9
13-Stade de Reims 35 29 9
14-Caen
34 29 9
15-Lorient
34 29 10
16-Nice
34 29 9
17-Évian TG	
32 29 10
18-Toulouse
29 29 8
19-Lens
25 29 6
20-Metz
22 29 5

Alemanha
Bundesliga

Itália
Serie A
E
7
11
6
8
10
9
6
8
9
2
8
9
8
7
4
7
2
5
7
7

D
5
3
7
6
6
7
9
10
10
15
11
11
12
13
15
13
17
16
16
17

	P	 J	V	
1-Juventus
64 27 19
2-Roma
50 26 13
3-Napoli
46 27 13
4-Lazio
46 26 14
5-Sampdoria
42 26 10
6-Fiorentina
42 26 11
7-Inter
37 27 9
8-Genoa
37 26 9
9-Torino
36 26 9
10-Palermo
35 27 8
11-Milan
35 26 8
12-Sassuolo
32 27 7
13-Hellas Verona 32 27 8
14-Udinese
32 26 8
15-Empoli
30 27 5
16-Chievo
29 27 7
17-Atalanta
25 27 5
18-Cagliari
21 27 4
19-Cesena
21 27 4
20-Parma
9 25 3

E	D
7 1
11 2
7 7
4 8
12 4
9 6
10 8
10 7
9 8
11 8
11 7
11 9
8 11
8 10
15 7
8 12
10 12
9 14
9 14
3 19

	P	 J	V	
1-B. München
64 25 20
2-VfL Wolfsburg 53 25 16
3-B. M’gladbach 44 25 12
4-B. Leverkusen 42 25 11
5-Schalke 04
39 25 11
6-FC Augsburg
38 25 12
7-TSG 1899
36 25 10
8-E. Frankfurt
34 25 9
9-W. Bremen
33 25 9
10-B. Dortmund 30 25 8
11-1. FSV Mainz 29 25 6
12-FC Köln
29 25 7
13-Hannover 96 27 25 7
14-Hertha BSC
26 25 7
15-Hamburger SV	25 25 6
16-SC Paderborn 23 25 5
17-SC Freiburg
22 25 4
18-VfB Stuttgart 20 25 4

E	D
4 1
5 4
8 5
9 5
6 8
2 11
6 9
7 9
6 10
6 11
11 8
8 10
6 12
5 13
7 12
8 12
10 11
8 13
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Sergio Ramos “É complicado
ser Cristiano Ronaldo”
O

Real Madrid está a
passar pelo pior momento da temporada, mas
o defesa espanhol Sergio
Ramos veio defender o
melhor jogador do mundo.

afirmou, no final do encontro com o Levante. O defesa
madrileno foi ainda questionado sobre o próximo jogo
com o Barcelona e crê que
“é certo que não estamos a
jogar bem, mas no clássico
vamos jogar a nossa honra
e a nosso símbolo, da mesma forma que em todos os
jogos”. Sergio Ramos relembra que “o Barça atravessa um momento muito
bom, nós não tanto, mas
do pior também temos de
tirar conclusões positivas.
As pessoas exigem-nos que
façamos melhor” e o defeSegundo o jornal Marca, nalidade, não nos preocupa sa acredita que o Real ainda
Sergio Ramos defendeu o que não tenha marcado”, vai a tempo.
português Cristiano Ronaldo e comentou que “todos
conhecemos o Cris e nada
o vai mudar”. “É um futebolista que marca 60 golos
por época e se marca 40 não
fica contente. É a sua perso-

Benfica Esta época já estiveram
mais de 500 mil pessoas na Luz

O

Benfica costuma ser o
líder das assistências
em território nacional e este
ano já passaram 500 mil

pessoas na Luz. O Estádio
da Luz já assistiu a 12 partidas da Primeira Liga durante esta época e, ao todo,
pelas bancadas já passaram

mais de 500 mil pessoas.
O estádio do Benfica recebeu 538.560 espectadores
apenas durante as partidas

do campeonato nacional.
Ficam de fora a Taça de
Portugal, Taça da Liga e a
curta passagem do clube
nas competições europeias.

O jogo com mais assistência
foi o da receção ao Sporting,
que colocou na Luz quase
62.000 espetadores. O jogo

do último sábado ficou-se
pelo segundo lugar nas assistências do ano, tendo em
conta que estiveram no estádio 60.222 adeptos.

Treinador Rui
Quinta deixa o Penafiel
R
ui Quinta, que tinha
substituído Ricardo
Chéu em setembro, deixou
o comando técnico do Penafiel, último classificado
da I Liga de futebol, disse
fonte do clube.
O agora ex-técnico do Penafiel tinha protagonizado a
segunda mexida de treinadores da temporada, logo à
quarta jornada, e foi agora
“vítima” da sétima “chicotada psicológica” na I Liga
de futebol 2014/2015. A
direção do Penafiel e Rui
Quinta estiveram reunidos
no domingo logo depois
do final do encontro com o

Rio Ave, ganho pelos vila-condenses por 2-0, tendo
ficado definido que o treinador abandonaria o cargo em
virtude dos maus resultados
que colocam o clube no último lugar da classificação.
O nome do substituto vai
ser, segundo a mesma fon-

te, anunciado ainda durante
esta segunda-feira. O Penafiel ocupa o 18.º e último lugar da I Liga, com 16 pontos
(17 derrotas, quatro vitórias
e quatro empates), a três do
penúltimo, o Gil Vicente, e
a quatro da ‘linha de água’.

1-Benfica
2-FC Porto
3-Sporting
4-SC Braga
5-V. Guimarães
6-Paços Ferreira
7-Belenenses
8-Rio Ave
9-Nacional
10-Moreirense
11-Marítimo
12-Estoril Praia
13-Boavista
14-Académica
15-V. Setúbal
16-Arouca
17-Gil Vicente
18-Penafiel
RESULTADOS
Paços Ferreira 1-0 Boavista
Benfica 2-0 SC Braga
V. Guimarães 0-1 V. Setúbal
Belenenses 2-2 Estoril Praia
Académica 2-1 Nacional
Gil Vicente 0-1 Moreirense
Penafiel 0-2 Rio Ave
Marítimo 0-1 Sporting
FC Porto 1-0 Arouca

P
65
61
53
46
40
36
36
33
32
31
30
27
25
25
23
20
19
16

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
21
19
15
14
11
10
9
8
9
8
9
6
7
4
6
5
3
4

E
2
4
8
4
7
6
9
9
5
7
3
9
4
13
5
5
10
4

D GM
2
62
2
57
2
46
7
39
7
37
9
31
7
25
8
31
11 31
10 22
13 31
10 27
14 20
8
19
14 18
15 17
12 19
17 22

GS
11
10
22
17
24
35
26
31
35
28
35
42
40
30
40
39
40
49

26ª jornada - horas de montreal
SC Braga - Académica
20/03 16:30
Estoril Praia - Penafiel
21/03 12:00
Rio Ave - Benfica		
21/03 14:00
Nacional - FC Porto		
21/03 16:15
Boavista - Belenenses
22/03 12:00
Moreirense - Marítimo
22/03 12:00
Arouca - Gil Vicente		
22/03 12:00
Sporting - V. Guimarães
22/03 14:00
V. Setúbal - Paços Ferreira
23/03 16:00

Melhores
Marcadores

Jogador	J	G

1-Jackson Martínez [FC Porto]
2-Ahmed Hassan [Rio Ave]
2-Lima [Benfica]
4-André André [V. Guimarães]
4-Marco Matias [Nacional]
6-Jonas [Benfica]
7-Moussa Maazou [Marítimo]
7-Anderson Talisca [Benfica]
9-Islam Slimani [Sporting]
9-Deyverson [Belenenses]
9-Bruno Moreira [Paços Ferreira]
9-Eduardo Salvio [Benfica]
13-Fredy Montero [Sporting]
13-Simy [Gil Vicente]
15-Zé Luís [SC Braga]

1-Chaves
2-Tondela
3-Freamunde
4-Benfica B
5-Sp. Covilhã
6-Sporting B
7-Feirense
8-U. Madeira
9-UD Oliveirense
10-FC Porto B
11-V. Guimarães B
12-Portimonense
13-Beira-Mar
14-Oriental
15-Ac. Viseu
16-Leixões
17-Farense
18-Desp. Aves
19-Olhanense
20-SC Braga B
21-Santa Clara
22-Marítimo B
23-Atlético CP
24-Trofense
RESULTADOS
Marítimo B 0-0 UD Oliveirense
Oriental 0-0 Freamunde
Feirense 3-1 SC Braga B
Portimonense 0-0 Guimarães B
Sp. Covilhã 2-0 Trofense
Leixões 3-0 Atlético CP
FC Porto B 2-1 Desp. Aves
Sporting B 2-1 Ac. Viseu
Farense 0-3 Benfica B
U. Madeira 1-2 Tondela
Beira-Mar 0-1 Olhanense
Santa Clara 1-1 Chaves

Marítimo
Benfica

24
21
25
23
25
18
18
24
15
16
19
23
20
21
15

17
12
12
11
11
10
9
9
8
8
8
8
7
7
6

P

J

V

E

D

60
59
57
54
54
54
53
53
52
51
50
48
45
45
45
42
40
38
36
35
34
34
32
26

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

15
15
15
15
15
15
15
14
14
15
15
12
12
11
12
12
9
8
8
8
6
9
7
6

15
14
12
9
9
9
8
11
10
6
5
12
9
12
9
6
13
14
12
13
16
7
11
8

4
5
7
10
10
10
11
9
10
13
14
10
13
11
13
16
12
12
14
13
12
18
16
20

GM GS
46
46
36
62
50
45
43
46
38
54
58
39
38
34
41
37
31
38
36
38
26
30
43
27

32
33
21
47
33
42
38
29
39
44
43
40
38
35
40
44
42
45
47
47
36
55
54
58

35ª jornada - horas de montreal
UD Oliveirense - Sporting B	 18/03 11:00
Olhanense - V. Guimarães B	 18/03 11:00
Marítimo B - Leixões
18/03 12:00
Benfica B - Portimonense
18/03 13:00
Freamunde - FC Porto B	
18/03 15:00
SC Braga B - U. Madeira
27/03 11:00
Atlético CP - Feirense
28/03 11:00
Trofense - Oriental		
28/03 12:00
Tondela - Santa Clara
29/03 11:00
Desp. Aves - Beira-Mar
29/03 11:00
Chaves - Farense		
29/03 11:00
Ac. Viseu - Sp. Covilhã
29/03 12:00

vs   FC Porto
3-0   V. Setúbal

2015-04-02
2015-02-11

14:45

2014/2015
Meias-Finais
Nacional - Sporting
SC Braga - Rio Ave

     1ª Mão
       2-2
2015-04-07 15:15

    2ª Mão
2015-04-08 10:00
      2015/04/29
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