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

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

quArtA-fEIrA
10 DE juNhO                                     
01:30 bom dia portugal
04:30	 Cerimónias	Oficiais
 do 10 de Junho
08:00 Jornal da tarde
09:08 rtp running
09:25 sabores da diáspora
10:01 grande revista
 à portuguesa
13:00 portugal em direto
14:01 diário xs
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:02 sabores da diáspora
16:38 sabia Que?
17:02 O preço Certo
17:55 Os nossos dias
18:28 Encontros imediatos
 évora
19:00 24 Horas
20:01 bem-vindos a beirais
20:46 Os Compadres
21:28 página 2
21:45 poplusa
 tape Junk
22:42 telejornal açores
23:18 telejornal madeira
23:57 rui veloso - 25 anos

quINtA-fEIrA
11 DE juNhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nósdireto
08:00 Jornal da tarde
09:11 rtp running
09:30 produtos da terra
 por são tomé - i
10:01 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:06 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:50 as palavras e os atos
16:38 sabia Que?
17:01 O preço Certo
17:50 Os nossos dias
18:30 produtos da terra
 por são tomé - i
19:00 24 Horas
20:05 bem-vindos a beirais
20:50 Os Compadres
21:33 página 2
21:55 Kátia guerreiro 
 no Olympia
22:55 palcos agora
 teatro da trindade
23:22 telejornal açores
23:55 telejornal madeira
00:26 5 para a meia-noite

sExtA-fEIrA
12 DE juNhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 Lisboa em Festa: 
 Casamentos de 
 santo antónio
08:00 Jornal da tarde
09:12 rtp running
09:15 Lisboa em Festa: 
 Casamentos de 
 santo antónio
15:00 telejornaldireto
16:00 Lisboa em Festa: 
 marchas populares
20:15 24 Horas
21:15 Os Compadres
21:55 página 2
22:10 grande Entrevista
 rui machete
23:20 telejornal açores
23:53 telejornal madeira

sábADO
13 DE juNhO                                     
01:30 boarding madeira
02:00 ainda bem Que vieste
02:35 Encontros imediatos
 évora
03:00 bom dia portugal
05:50 inesquecível
07:35 Literatura agora
08:00 Jornal da tarde
09:15 prós e Contras
11:00 Endereço desconhecido
12:00 atlântida - açores
13:30 repórter madeira
14:00 grande Entrevista
15:00 telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 poplusa
17:25 documentário a designar
18:40 in & Out
19:00 24 Horasdireto
20:00 O Homem do saco
21:35 Zona mista
23:35 in & Out
23:55 ainda bem Que vieste
00:25 telejornal açores
00:58 telejornal madeira

DOmINgO
14 DE juNhO                                     
01:30 termas no Centro de si
01:55 áfrica 7 dias
02:27 áfrica global
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
07:00 nha terra nha Cretcheu
08:00 Jornal da tarde
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tony saragoça
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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.

dépôts legaux à la bibliothèque 
nationale du Québec et à la 

bibliothèque nationale
du Canada.

Courrier de deuxième classe
numéro de contrat: 1001787.

Programação
                       Semanal

agenda comunitária

FestividAdes do diA de PortugAl
12 DE juNhO, 19h30, estarão presentes o cómico mike rita, o famoso shawn desman 
e	o	seu	conjunto,	e	para	finalizar	a	noite,	o	DJ	Souza,	vindo	dos	Açores.	13 DE juNhO, 
as festividades vão se iniciar às 14h com atividades para as crianças, às 18h suzi silva, 
marta raposo, paulo Filipe, Zé perdigão, todos eles estarão acompanhados pelos seus 
respetivos	músicos.	E	para	finalizar	a	noite,	teremos	Michele	Madeira,	finalista	do	programa	
“Canadian idol”. 14 DE juNhO, 12h a parada anual. Às 14h vários espetáculos de danças 
folclóricas,	prestação	dos	finalistas	do	concurso	Karaoke	pelas	16h,	espetáculo	da	Lusofo-
nia	às	18h,	e	finalmente	por	Rui	Bandeira	às	21h.

lINhA AbErtA 514.483.2362
Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount

divino esPírito sAnto cAsA dos Açores do quebeque
a Casa dos açores do Quebeque realiza as suas tradicionais festas do divino Espírito 
santo, do 7 ao 14 de junho 2015. sábado, 13 de junho, carne guisada. domingo, 14 de 
junho, 12h00 coroação na igreja st-andré apôtre. a coroação será acompanhada pela 
Filarmónica de Laval. Haverá as tradicionais sopas do divino Espírito santo.

visitA A montreAl do secretário de
estAdo dAs comunidAdes PortuguesAs
O Consulado – geral de portugal em montreal apresenta os seus cumprimentos à Co-
munidade portuguesa residente na sua área de jurisdição e informa que s. Ex.ª o secre-
tário de Estado das Comunidades portuguesas, dr. José Cesário, efectuará uma visita 
a montreal, 14 e 15 de Junho de 2015.  Entre os vários contactos previstos com a Co-
munidade portuguesa e as suas diversas instituições está prevista uma participação no 
encerramento do Festival portugal internacional de montreal, uma visita à sede da Caixa 
portuguesa, bem como a condecoração de quatro professores de português pertencentes 
à Comunidade portuguesa do Québec.
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da sua vontade, somos artífices numa tarefa co-
letiva, porque o universalismo cultural é típico 
dos portugueses. Celebrar o Dia de Portugal é 
igualmente uma oportunidade para lembrar o 
património histórico e mobilizar atenções para a 
espantosa prova de audácia de Luís de Camões, 
figura maior da literatura portuguesa. Foi o autor 
do poema épico nacional «Os Lusiadas».

Celebrar o Dia das Comunidades Portugue-
sas deve, portanto, ser igualmente uma opor-
tunidade para o diagnóstico do caso portu-
guês e dos residentes no Mundo: cerca de 3 
milhões e a saída acelerou-se nos últimos anos 
o que deixa ver o fosso de desenvolvimento em 
Portugal.

Manuel De 
Sequeira roDrigueS

MenSageM Do Dia De Portugal 

Na altura em que se celebra mais um Dia de Portugal, uma palavra 
de grande confiança e de admiração à nossa Comunidade.
Portugal nunca esquece — nem nunca esquecerá — os seus filhos 

que partiram para o Canadá, muitas vezes enfrentando dificuldades 
de toda a ordem que tiveram que superar. Com grande orgulho, to-
dos somos Portugueses, quer vivamos em Portugal, quer vivamos 
noutro lugar.
Há que exaltar o contributo que os Portugueses deram e dão ao 

desenvolvimento económico, social e cultural do Canadá. Nos con-
tactos que mantenho regularmente com as autoridades federais e 
provinciais, não deixo de referir esse facto: este País é um lugar 
melhor, devido ao contributo de gerações de Homens e Mulheres 
Portugueses e lusodescendentes.
Quero ainda salientar a importância que a nossa Comunidade tem 

no fortalecimento constante das relações do Canadá com Portugal.

eDitorial

comemorAções do 10 de Junho em montréAl

o Dia de Portugal, de Camões e das Co-
munidades, 10 de Junho, vai ter lugar no 

Parque de Portugal com uma cerimónia numa 
linha eminentemente cultural. esta iniciativa 
da Direção do Festival Portugal internacional 
de Montréal conta com a presença do Consul 
José eduardo guedes de Sousa bem como do 
público e artistas portugueses.
A Comunidade de portugueses revela-se publi-

camente de forma fulgurante e a todos impressio-
na com alegria. Congrega a ação do Movimento 
Associativo, Empresários, Artistas, Intelectuais 
e a Comunicação Social num espírito de entrea-
juda. Recordamos também a capacidade que on-
tem tivemos e hoje temos de ter para dobrar os 
cabos das tormentas.
Existe uma frase do poeta Fernando Pessoa que 

diz: “Tudo vale a pena se a alma não é pequena”. 
Temos também mantido laços humanos, cultu-
rais e comerciais com o Canadá e estes remon-
tam à primeira exploração portuguesa da Terra 
Nova e Labrador nos séculos XVI e XVII. De 
facto, alguns historiadores acreditam que os na-
vegadores portugueses «Gaspar Corte Real e 
Diego de Teive» desembarcaram na Terra Nova 
quase meio século antes de Cristovão Colombo 
ter chegado à América. A história que partilha-
mos encontra-se nos muitos nomes espalhados 
pelo Canadá, incluindo o de Labrador que se diz 

ser originário de João Fernandes, o Labrador, 
que atravessou o Atlântico em 1495. Um pionei-
rismo temporal, devido à capacidade de adapta-

ção e comunicação com as diferentes culturas no 
mundo. Hoje a nossa comunidade simboliza a 
vitória sobre os desafios tornada realidade pela 
presença de homens como Ministros das Finan-
ças no Ontário e Quebec, respetivamente Charles 
Sousa e Carlos Leitão, e muitos outros homens e 
mulheres nas câmaras, nos mercados de capitais, 
gestão, desporto, artistas e empresários...  Acho 
que conseguimos um ajustamento notável e as-
sim se rasgam novos horizontes. O homem novo 
acredita na ilimitada capacidade do seu saber e 

Camões: no seu legado contam-se no Canto V: 
“Os casos vi que os rudos marinheiros,
Que têm por mestra a longa experiência,
Contam por certos sempre e verdadeiros,
Julgando as cousas só pela aparência,
E que os que têm juízos mais inteiros,
Que só por puro engenho e por ciência,
Vêem do mundo os segredos escondidos,
Julgam por falsos, ou mal entendidos.

Se os antigos filósofos, que andaram
Tantas terras, por ver segredos delas,
As maravilhas que eu passei, passaram,
A tão diversos ventos dando as velas,
Que grandes escrituras que deixaram!
Que influição de signos e de estrelas!
Que estranhezas, que grandes qualidades!
E tudo sem mentir, puras verdades”.

Gaspar Corte-Real
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MenSageM Do SeCretário De eStaDo DaS 
CoMuniDaDeS PortugueSaS Por oCaSião Do

Dia De Portugal, De CaMõeS e DaS
CoMuniDaDeS PortugueSaS

Comemorando-se no dia 10 de Ju-
nho a relação entre Portugal e as suas 
Comunidades espalhadas pelo Mun-
do, é a estas que me quero dirigir. 
As Comunidades Portuguesas têm 
hoje uma dimensão global: existem 
Portugueses em praticamente todos 
os países do Mundo, incluindo as 
localidades remotas. Essa presença, 
para além de conferir ao País uma 
dimensão muito superior à das suas 
fronteiras físicas, dá-nos dimensão 
política e cultural e tem-se traduzido 
num apoio essencial para a recupera-
ção económica do País.
Estando a terminar este mandato 

não posso pois deixar de sublinhar e 
agradecer o contributo dado por todos esses portugueses da Diáspora 
para a divulgação da imagem do País, para a promoção dos produtos 
portugueses, para o sector do turismo, para o equilíbrio financeiro e 
sobretudo para a afirmação de um Portugal mais moderno e plena-
mente inserido na comunidade internacional.
Durante estes quatro anos empenhámo-nos em promover uma maior 

proximidade entre Portugal e as suas mais diversas Comunidades. 
Ao cabo de diversas iniciativas realizadas quer em Portugal quer no 
estrangeiro, é com gosto que verificamos que surgiram neste período 
muitos novos protagonistas nas áreas política, empresarial, cultural 
e associativa que, conjuntamente com os mais antigos, se traduzem 
hoje num extraordinário ativo para a nossa política externa. Neste 
plano, gostaria também de destacar o contributo das mulheres da nos-
sa Diáspora, cujos níveis de envolvimento social, político e associati-
vo têm aumentado, com enorme benefício para todos.
Desejo e espero que os próximos tempos sejam de continuação clara 

e pronunciada do rumo de recuperação do País, da sua credibilização 
nas mais diversas instâncias internacionais, de crescimento económi-
co e de um crescente envolvimento das nossas Comunidades na vida 
nacional.
Para tal será necessário uma grande mobilização de todos, a começar 

pelas nossas Embaixadas e Consulados e pelas organizações comu-
nitárias, mas sem esquecer aqueles que, de alguma forma, ajudam a 
manter presente o nome de Portugal no estrangeiro.
Os atos eleitorais para o Presidente da República, Assembleia da 

República e Conselho das Comunidades Portuguesas, que se reali-
zarão nos próximos meses, serão momentos muito importantes para 
a mobilização destas nossas Comunidades, para o incentivo à sua 
participação cívica e para a discussão das suas problemáticas mais 
significativas.
A terminar, não posso deixar de manifestar um particular júbilo por, 

finalmente e após muitos anos de luta, ter sido aprovada a alteração à 
Lei da Nacionalidade que permite estender a nacionalidade portugue-
sa originária aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro. Trata-
-se de uma alteração legislativa de enorme alcance, que faz justiça a 
muitos milhares de pessoas que se sentem tão portugueses como to-
dos os que vivem no nosso País, mas que, por razões meramente for-
mais, se têm visto impedidos de aceder à nacionalidade portuguesa.
Comemoremos assim em festa mais este Dia de Portugal, assumin-

do orgulhosamente a nossa condição de Portugueses e de falantes da 
maravilhosa Língua de Camões, na certeza de que seremos tanto mais 
fortes quanto mais nos conseguirmos unir em torno dos superiores 
interesses do País.

 
 

Mensagem do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas por ocasião do 

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 

 

Comemorando-se no dia 10 de Junho a relação entre Portugal e as suas Comunidades 

espalhadas pelo Mundo, é a estas que me quero dirigir. 

As Comunidades Portuguesas têm hoje uma dimensão global: existem Portugueses em 

praticamente todos os países do Mundo, incluindo as localidades remotas. Essa 

presença, para além de conferir ao País uma dimensão muito superior à das suas 

fronteiras físicas, dá-nos dimensão política e cultural e tem-se traduzido num apoio 

essencial para a recuperação económica do País.  

Estando a terminar este mandato não posso pois deixar de sublinhar e agradecer o 

contributo dado por todos esses portugueses da Diáspora para a divulgação da 

imagem do País, para a promoção dos produtos portugueses , para o sector do turismo, 

para o equilíbrio financeiro e sobretudo para a afirmação de um Portugal mais 

moderno e plenamente inserido na comunidade internacional.  

Durante estes quatro anos empenhámo-nos em promover uma maior proximidade 

entre Portugal e as suas mais diversas Comunidades. Ao cabo de diversas iniciativas 

realizadas quer em Portugal quer no estrangeiro, é com gosto que verificamos que 

surgiram neste período muitos novos protagonistas nas áreas política, empresarial, 

cultural e associativa que, conjuntamente com os mais antigos, se traduzem hoje num 

extraordinário ativo para a nossa política externa. Neste plano, gostaria também de 

destacar o contributo das mulheres da nossa Diáspora, cujos níveis de envolvimento 

social, político e associativo têm aumentado, com enorme benefício para todos.  

Desejo e espero que os próximos tempos sejam de continuação clara e pronunciada do 

rumo de recuperação do País, da sua credibilização nas mais diversas instâncias 

JAcques PArizeAu: concretizou 
um ProgrAmA económico 
com generosidAde PArA 
o Povo do québec

Monsieur Parizeau: pensa-
dor profundo e conhecedor 

que era da concessão cultural dos 
fundamentos político-ideológicos, 
ele foi, a par de rené lévesque, 
que infelizmente já não está aqui, 

um elemento sólido e pedagógico 
para o povo do québec, que dese-
ja a independência. 
A ele se dedicou e dele quis ser um 

fiel intérprete com que sonhara des-
de jovem. A ausência da unidade no 
referendo do dia 30 de Outubro de 
1995 acabou por lhe retirar a pos-
sibilidade de a concretizar e atingir 
um estágio de igualdade real entre 
as nações do mundo. 

E no fim é a economia que conta 
para uma nação com a dimensão do 
Québec: Monsieur Parizeau, histo-
ricamente deixou um testemunho 
do seu cunho no período em que foi 
Ministro das Finanças e Primeiro 
Ministro. Pela sua conduta de Ho-
mem íntegro entrou na consciência 
de um povo que, desejando uma 
oportunidade de igualdade na vida, 
registou no coração a sinceridade 
do primeiro-ministro, que prestou 
contas ao povo.
Não vale a pena esconder o pro-

gressismo social que dimanava da 

sua vontade e dos sectores políticos 
mais atuantes no Quebec, para con-
cretizar um programa que apontava 
para uma sociedade avançada. A 
extrema complexidade da vida indi-
vidual e coletiva no Canadá, fomen-
tou a contra-revolução-tranquila; 
perceberam que Jacques Parizeau 
era um governante consequente; 

perceberam, então, que era neces-
sário quebrar a sua integridade e 
coragem, ora por desinformação, 
ora por medos que foram sendo 
criados... Levaram à sua decisão de 
abandonar o governo, com algum 
desencanto, na noite da vergonha 
pela corrupção dos votos do «não» 
e de viver num tempo tão frágil 
quanto excessivo. Mas a sua perten-
ça e o seu empenho de corpo e alma 

na tarefa exaltante de libertar a sua 
Pátria do medo e do obscurantismo 
animam a história do povo. 
Hoje, passado o período das gran-

des paixões, a sua personalidade 
continua a inspirar a produção de 
documentos e testemunhos com 
seriedade, elevação e respeito, sem 
recurso aos enterrados e desacre-
ditados fantasmas, criados à volta 
do maior  Homem de Estado que o 
Québec conheceu até hoje. Numa 
democracia que se quer adulta é o 
mínimo que se espera. É o mínimo 
a que Jacques Parizeau tem direito.

Manuel De 
Sequeira roDrigueS
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Les	offres	peuvent	être	modifi	ées	sans	préavis.	Le	forfait	n’est	offert	qu’au	Québec.	+Sur	le	réseau	de	Fido	ou	dans	une	zone	de	Couverture	étendue.	La	couverture	n’est	pas	
offerte dans toutes les régions. 1. Les forfaits futés sont offerts au mois ou avec une entente balance24 de deux ans. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les 
frais de transmission de données, les frais liés aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 
2. Les services de tierces parties ne sont pas fournis par Fido et sont assujettis aux modalités des tierces parties fournies au moment de l’abonnement. Ces services sont offerts 
seulement avec les forfaits branchés sans frais d’abonnement mensuels pendant deux ans à partir de la date d’activation du forfait. après cette période de deux ans, l’accès aux 
services de tierces parties se terminera, sauf si vous décidez de payer l’abonnement à ces services, le cas échéant. Le fait d’annuler votre forfait ou votre compte, ou encore de 
passer	à	un	forfait	inadmissible,	entraînera	la	fi	n	de	votre	accès	à	ces	services.	Spotify	Premium	:	Limite	de	un	abonnement	à	Spotify	Premium	par	client,	pour	toutes	les	marques	
de rogers. vous ne serez pas admissible à une éventuelle offre similaire faite par une autre marque de rogers une fois que vous aurez activé l’abonnement issu de cette offre. 
Consommation de données : Environ 1 mo la minute pour la lecture en continu de contenu audio et environ 6 mo la minute pour le contenu vidéo (varie selon la durée du contenu, 
la qualité de lecture en continu, l’appareil et d’autres facteurs). L’utilisation de données supérieure au volume de données compris dans votre forfait (utilisation excédentaire) est 
facturée par tranches et arrondie au prochain mo ou go (selon les modalités de votre forfait). Les frais d’itinérance standard s’appliquent à l’extérieur du réseau de Fido ou d’une 
zone de Couverture étendue au Canada. 3. Données	additionnelles	:	5	$	pour	100	Mo	;	utilisation	excédentaire	facturée	par	tranche	de	5	$.	Consultez	fi	do.ca/itinerance	pour	en	
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Aumentos PArA mAgistrAdos
“sem corresPondênciA com A reAlidAde” 
a ministra da Justiça admitiu no parlamen-

to dificuldades na aprovação dos Estatu-
tos das Magistraturas resultantes de “medi-
das de aumento salarial que não têm qualquer 
correspondência com a realidade”.

Estimou o impacto financeiro 
dessas medidas, que abrange ma-
gistrados do Ministério Público 
e juízes, em 32 milhões de euros 
(18 milhões + 14 milhões).Paula 
Teixeira da Cruz, que falava na 
Comissão Parlamentar de As-
suntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias, justificou ainda o atraso 
na aprovação dos Estatutos das Magistraturas 
com o facto de a proposta do grupo de trabalho, 
que preparou o projeto, só lhe ter sido entregue 
em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, cerca 

de meio ano após a data prevista.A ministra re-
conheceu que “não é fácil” aprovar um diploma 
em que são previstos aumentos salariais de 3.000 
para 4.224 euros e, noutras situações, de 7.000 
para 8.274 e até de 8.000 para 10 mil euros.
Tudo isto -- prosseguiu -- sem contar com outras 
compensações em matéria de subsídio de turno, 
subsídio de fixação, subsídio de movimentação, 
acumulação de funções e despesas de desloca-
ção, esta última igual aos membros do gover-
no ”. Com estes montantes em cima da mesa, 
o processo não se simplifica”, enfatizou Paula 
Teixeira da Cruz, acrescentando: “Perante todo 
este cenário e as dificuldades que os portugueses 
sentem, estas medidas de aumento salarial não 
têm qualquer correspondência com a realidade.  
A ministra desvalorizou o facto de os Estatutos 
das Magistraturas não estarem ainda aprovadas, 

numa altura em que está em vigor desde 01 de 
setembro de 2014 a nova organização judiciá-
ria, sublinhando que “não há qualquer problema 
nessa matéria”, contrariando uma observação da 
deputada Isabel Oneto (PS). Quanto ao protesto 
das chefias dos guardas prisionais, e em respos-
ta à deputada Isabel Oneto, a ministra indicou 
que o concurso da carreira está no Ministério das 
Finanças para aprovação. As chefias dos estabe-
lecimentos prisionais entregaram, no Ministério 
da Justiça, os telemóveis de serviço que lhes fo-
ram distribuídos, num gesto de protesto “pela 
desconsideração e falta de respeito de que têm 
sido alvo”. O protesto é organizado pela Asso-
ciação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda 
Prisional (ASCCGP), que vai contar, segundo 
o presidente desta estrutura, com a esmagadora 
maioria das chefias das 49 cadeias.

grávidAs que FAzem
exercício reduzem
riscos de diAbetes

as grávidas que praticam exercício físico redu-
zem os riscos de sofrer de Diabetes e quanto 

mais cedo começarem a atividade física, menos 
riscos correm. Se a prática do exercício começar 
logo nos primeiros tempos da gestação, os ricos 
de ficar diabética caem mais de 30% em compara-
ção com as grávidas que não se exercitam, conta o 
The Guardian. Gema Sanabria-Martinez, do hos-
pital espanhol Virgen de la Luz, conduziu o estudo 
que analisou 13 anteriores estudos que envolve-
ram 2.897 mulheres e investigaram a relação entre 
a prática de exercício físico e os riscos de sofrer 
de Diabetes gestacional. As mulheres que fizeram 
exercício durante a gravidez deram à luz bebés 
mais saudáveis, conta o The Guardian. A equipa 
liderada por Virgen de la Luz indica que “os resul-
tados mostram que o exercício físico durante a gra-
videz reduz o risco de Diabetes gestacional e tam-
bém reduz o ganho de peso”. Treinos aeróbicos, de 
força, resistência, flexibilidade e alongamento são 
os mais aconselhados.
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Aline Dib

514 577-6088
a.dib@laval.ca

Conselheiro municipal
de Saint-Martin

Neste dia da Festa Nacional 
dos portugueses,é bom 

relembrar que o vosso grande 
coração vos permite superar 

dificuldades que nos 
aparecem insuperáveis 

iMPério Do Centro CoMunitário Do eSPírito Santo

simPlesmente esPetAculAr

aí esteve no fim-de-semana transato em 
anjou mais uma grandiosa festa do povo 

por ocasião dos populares festejos locais em 
louvor do Divino espírito Santo, numa arro-
jada organização do Centro Comunitário do 
espírito Santo (CCeS), de que Carlos almei-
da é presidente.

Alexandre Machado, Vitor e a sua simpática 
esposa Patricia Machado foram os mordomos e 
imperatriz, também não esquecendo lindíssima 
Ashley que foi a rainha da festa. 

Dois espetaculares dias contribuíram fortemen-
te para brilhantismo geral deste popular “impé-
rio”, que ano após ano continua a ser um grande 
sucesso.
Passando ao sábado, primeiro dia festivo, as 

atividades decorreram na Arena Chénier, com a 
oração do terço, seguido da distribuição da sa-
borosa e quente carne guisada, pão e vinho, de 
boa qualidade e grande abundância. Nessa noite 
tivemos um grande rebuçado para “nós” tivemos 
o DJ Jeff Gouveia para animar esta noite e Da-

vid de Melo com o seu grupo musical chamado 
“Internacional” que fizeram um grande espetá-
culo. Também, no final da noite, tivemos a opor-
tunidade de ouvir três grandes cantores David de 

SylVio MartinS
FotoS De João arruDa
e De HuMberto Cabral

Melo, Eddy Sousa e Tony Borge cantando jun-
tos, e, sobressaindo impecavelmente a normali-
dade desta noite para fazer ainda melhor para o 
grande público.
No domingo saiu da sede do Centro Comunitá-

rio do Espírito Santo de Anjou o cortejo das co-
roas com rumo à Igreja de Notre-Dame-d’Anjou. 
À frente, abria com a bandeira do Centro, seguin-
do-se as irmandades, as lindas donzelas com as 
suas vistosas capas multicolores, a Filarmónica 
Portuguesa de Montreal e a Filarmónica do Di-

vino Espírito Santo de Laval, e várias entidades 
comunitárias acompanharam a procissão. A mis-
sa festiva, presidida pelo Sr. padre João Paulo 
acompanhado pelo coral do S. Santo Cristo foi 
bastante participada. Finda a eucaristia, o corte-
jo rumou para a arena supracitada, onde se de-
senrolaram as atividades festivas do dia, tendo 
como ponto alto a distribuição das deliciosas so-
pas, carne cozida, massa sovada, vinho e sumos, 
com abundância e aquela qualidade que tanto ca-
racteriza esta refeição aqui. 
No entretenimento, a mestre da cerimónia Syl-

vie Pimentel fez um ótimo trabalho ao longo dos 
dois dias. Tivemos, mais uma vez, o grande DJ 
Jeff Gouveia que fez bailar todos, depois tive-
mos o Tony Borge que fez um grande espetáculo 



A Voz de PortugAl  |  10 de junho de 2015  |  P. 7

homenAgem à rAinhA sAntA isAbel

FaZer o beM, não iMPorta queM, 
eis a divisa da canonizada raínha Santa 
isabel.
Na época do Rei Dom Dinis, as festas pagãs 

da primavera e das colheitas eram feitas em 
homenagem à deusa Ceres (uma curiosidade: 
os correios portugueses fizeram uma edição 
de selos com a estátua da deusa, uma enorme 
edição). A Raínha Santa Isabel, com o seu  es-
pírito de bondade e de piedade, absorveu a fes-
ta pagã, fundando a Congregação do Divino 
Espírito Santo, que continuou as festas com a 
divisa da Rainha. 
As festas que se prolongavam por vários dias 

eram religiosas e culturais, acompanhadas de 
refeições populares oferecidas gratuitamente a 
toda a gente sem distinção. Estas festas são as 
mais antigas manifestações festivas em Portu-
gal e especialmente nos Açores  que souberam 
guardar as tradições religiosas e culturais.
Pessoalmente, considero que estas festas são 

de um valor social excecional sobretudo na 
nossa época cheia de miséria e destruição.
A tentativa de reunir as classes sociais sem 

distinção de níveis de educação, de cultura ou 
sociais são para mim um esforço fantástico 
que muito me agrada e que poderia melhorar o 

nosso mundo. Reunir povo e nobres, reunir po-
bres e ricos, reunir trabalhadores e patrões, reu-
nir ignorantes e intelectuais, reunir não importa 
qual associação, recreativa, desportiva ou profis-
sional, com este magnífico  pensamento “Prati-
car o bem sem saber a quem…”.
Um dos mais bonitos desejos sociais que se 

deveria pensar e conservar. A história é longa, e 
através dos tempos houve muitas modificações. 
Cada dia havia festas bem definidas acompanha-
das por cortejos ou procissões. Havia a festa das 
coroas (Coroas do Cristo) que abriam as ativida-
des com um primeiro cortejo. A festa dos Mor-
domos, os organizadores das festas.
Havia a festa dos “bois do Santo Espírito”, des-

file de bois, com os animais ricamente adornados 
para serem sacrificados, para a refeição. Havia 
afesta dos tabuleiros, cortejo com raparigas, com 
cabazes a cabeça, onde colocavam 5 ou 6 canas 
com 33 pães enfiados, no alto dos quais se pu-
nha uma Coroa, uma Pomba Branca e a Cruz do 
Cristo.
Havia a festa dos cravos, em referência à len-

da dos milagres, da magnífica pessoa que foi a 
Raínha Santa Isabel. Deveremos de falar des-
ta rainha numa outra ocasião pois esta mulher  
esta envolvida em muitas lendas entre as quais o 
“milagre das rosas”. Todos os dias havia o bodo, 
uma refeição chamada dos pobres mas oferecida  
a toda a população sem distinção. No princípio a 
refeição era seca, ultimamente foi-lhe acrescen-
tado o vinho. Hoje as festas são ainda celebradas 
nos Açores com um nível elevado, mas muitos 

luiZ SaraiVa

dos movimentos históricos desapareceram.
O espírito destas festas me agrada muito e 

espero que continuem por muitos anos. Que 
exemplo fantástico para os governos que fi-
nalmente estão-se nas tintas para o povo. 
Abençoadas sejam as festas do Divino Espí-
rito Santo  e abençoados todos aqueles que as 
organizam.

indo e correndo através da sala, e dançando toda 
tarde. E, para finalizar a animação as duas filar-
mónicas fizeram um ótimo concerto.
Uma pequena nota informativa para todos, a 

primeira festa do Espírito Santo em Anjou foi em 
1981. Eduíno Moniz foi a primeira pessoa a or-

ganizar uma “dominga” nesta área. E, o primeiro 
Mordomo em Anjou foi o José Baieta. No ano 
seguinte, em 1982, fundou-se o Centro Comuni-
tário, juntamente com José Raposo, Amílcar da 
Paz, José Sousa, João Coelho e Manuel Ferrei-
ra. Informamos que as domingas de 2016 são: 1ª 
Dominga: Horácio Correia; 2ª Dominga: Graca 
Machado; 3ª Dominga: Associação dos Pais; 4ª 
Dominga: José Almeida; 5ª Dominga: Nelson 
Faria; 6ª Dominga: José Almeida; 7ª Dominga: 
Sandra Costa, e, o Mordomo de 2016 é Carlos 
Tavares. 
Parabéns aos organizadores e aos Mordomos 

de 2015, Vítor e Patrícia e o seu filho Alexan-
dre Machado que fizeram uma grande festa. 
Viva o espírito Santo.
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o FestivAl PortugAl
homenAgeou cArlos querido

Pelo segundo ano consecutivo, o restauran-
te PortusCalle foi o palco da abertura do 

Festival Portugal internacional de Montreal. 
este evento terá lugar na zona portuguesa do 
10 ao 14 de junho de 2015. a noite de gala ho-
menageou também Sr. Carlos querido faleci-
do há 25 anos. o Festival apresentou as vede-
tas locais de todo os horizontes da lusofonia.
A chefe proprietária do restaurante preparou 

uma ementa à portuguesa, com a salada de polvo 
com aroma à São Cristovão, o bacalhau dourado, 
salada de aragula e acém com osso estufado e 
batatinhas no forno acompanhados por legumes. 

A sobremesa foi uma delícia com um pastel de 
nata e natas do céu que vieram concluir a desco-
berta da gastronomia portuguesa moderna.
Na parte musical, Sara Franco cantou a primei-

ra em homenagem ao Sr. Carlos Querido. Segui-
damente Suzie Silva e seus guitarristas tocaram 
jazz e bossa nova; anunciou também que estaria 
presente em palco a 13 de junho pelas 18h nas 
Festividades de Portugal. 
Na descoberta da lusofonia, o jantar de gala fez 

conhecer dois cantores, que vão atuar no dia 14 

de junho às 18h. Sango One, de origem angola-
na, deu o seu “rap” a conhecer ao público. Por 
outro lado, Jully Freitas vai representar o Bra-
sil que demonstrou o seu fantástico repertório, e 
que é uma voz a descobrir.
Na parta das homenagens, Pedro, o filho do Sr. 

Carlos Querido, falou da vida do seu pai, socia-
lista com uma pequena anedota familial, porque 
a sua mãe era a cozinheira pessoal do Salazar. 
Durante a sua apresentação, ele falou sobre 

todo o trabalho do Sr. Querido na integração dos 
imigrantes portugueses. A Sra. Luísa Querido 
lembrou o momento onde o Pedro Querido pro-
põe ao seu pai de o suceder no programa, e agra-
deceu os patrocinadores antigos, em particular a 
“Arca”. O cônsul-geral de Portugal de Montreal, 
Dr. José Guedes, deu os parabéns ao Festival, e 
anunciou uma verba do governo português. A 
conselheira das comunidades Clementina Santos 
também espera a continuação deste festival por 
muitos anos. No final, a chefe Helena Loureiro 
deu os seus parabéns ao Festival e sublinhou que 
o dinheiro recebido pela Gala para o Festival. 

Miguel Félix

Muitos parabéns ao festival, e não perca hoje 
às 19h, a cerimónia oficial do Dia de Portugal 
no Parque de Portugal. Para concluir, quero 
sublinhar a presença do Sr. alex norris, ve-
reador municipal de Jeanne-Mance e do Sr. 
Manuel guedes, vereador de freguesia de ri-
vière-des-Prairies et Pointe aux trembles.
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

domingo: 10h00-13h30

A cAndidAtA de Justin trudeAu em outremont, rAchel
bendAyAn, celebrA o rico PAtrimónio Português no seu distrito

a candidata oficial do partido liberal do Ca-
nadá, em outremont, rachel bendayan, 

juntou-se aos milhares de membros da comuni-
dade portuguesa, para celebrar o festival inter-
nacional português, em Montreal no boulevard 
St-laurent, na semana passada.
A multidão de gente que se juntou é uma indica-

ção que o verão em Montreal já começou. Os cinco 
dias de festa mantiveram Rachel muito ocupada: 
música, atividades e comida eram uma fartura em 
toda a vizinhança. A candidata oficial do partido 
liberal do Canadá, apreciou bastante a oportunida-
de de partilhar a sua visão para um distrito melhor, 
num Canadá mais forte.  Como membro da equipa 
de Justin Trudeau, ela toma o lema do Partido Li-
beral no coração, esperança e muito trabalho. A di-
mensão do distrito que abrange Outremont, Côte-
-des-neiges e Mile-End, tem feito Rachel trabalhar 
sem parar, para obter uma mudança em  Ottawa no 
outono, afim de substituir o governo do Sr. Harper. 
“Nasci neste distrito e estou empenhada em vê-lo 
prosperar, ajudando patrões a encontrar empre-
gados qualificados e ajudar novos profissionais a 
encontrar bons empregos”. Temos que promover 
mudanças económicas dinâmicas aqui mesmo no 
nosso quintal e permitir que isso traga mudanças 
positivas para toda a vizinhança” - Rachel Ben-
dayan. A candidata oficial está determinada a cons-
truir uma melhor ajuda económica e social às co-
munidades, como nova deputada de Outremont. 
Com a sua equipa de voluntários motivados ela tem 
batido a milhares de portas. Este verão ela tem a in-
tenção de participar em eventos comunitários, atra-
vés do distrito, incluindo eventos na Igreja de San-

ta Cruz. “A Comunidade Portuguesa de Montreal 
estende-se numa das mais vibrantes vizinhanças da 

cidade. O Plateau Mont-Royal e a comunidade tem 
contribuído bastante para a evolução cultural da 
cidade.”Gostaria de ver o governo federal dar mais 
apoio a estes valores comunitários únicos, incluin-
do o festival português internacional de Montreal.” 
Como advogada contenciosa em arbitragem inter-
nacional, numa das maiores firmas de advogados 
no Canadá, ela está empenhada em reforçar suas 
ideias económicas, e também sociais e culturais. A 
sua plataforma é projetada para construir nos pon-
tos fortes da subscrição, particularmente no que 
diz respeito à revitalização da Main, fomentando 
o desenvolvimento de novos projetos no Mile End. 
Os seus pais, que chegaram ao distrito vindos de 
Marrocos nos anos 50 e 60 inspiraram-na a reco-
nhecer a contribuição cultural das comunidades 
imigrantes para o Canadá. Ela está orgulhosa das 
boas  relações que desenvolveu com os líderes da 
comunidade portuguesa, e muito contente de parti-
cipar em muitos eventos programados no festival 
português entre 10 e 14 de Junho. O sucesso dos 

eventos deste fim de semana, provaram mais uma 
vez que a voz da comunidade portuguesa é forte e 
que será ouvida logo que vier o dia das eleições.
Sobre raCHel: Rachel Bendayan, uma can-

didata oficial na Equipa de Trudeau há mais de um 
ano, é uma advogada contenciosa internacional de 
arbitragem, numa das maiores firmas de advogados 
no Canadá. A energética advogada, está lutando 
muito forte para haver uma mudança em Ottawa e 
para destronar o governo de Harper depois de qua-
se dez anos no poder. Rachel tem estado presente 
nos maiores eventos portugueses no Mile End e é 
uma boa amiga dos líderes da comunidade. Para 
Rachel, cujos pais chegaram de Marrocos nos anos 
1950 e 60, ao mesmo tempo que muitos chegaram 
de Portugal, não há dúvidas que o sucesso do Cana-
dá será o resultado da força das suas culturas.
rachel@rachelbendayan.ca
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DAvID hEurtEl
Député de viau

ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques

514 728-2474

rObErt pOëtI
Député de

marguerite-bourgeoys
ministre des transports

ministre responsable 
de la région de montréal

514 368-1818

rItA lc DE sANtIs
Députée de bourassa-sauvé
Adjointe parlementaire du ministre 

responsable de l’Administration 
gouvernementale et de la révision 

permanente des programmes 
(volet governement 

ouvert et transparent)

514 328-6006

guY OuEllEttE
Député de chomedey
Adjoint parlementaire de la

ministre de la sécurité publique
(volet intégrité des 

administrations publiques)

450 686-0166

jEAN rOussEllE
Député de vimont

Adjoint parlementaire du ministre 
des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire 
(volet habitation)

450 628-9269

hélèNE DAvID
Députée d’Outremont

ministre de la culture 
et des communications

ministre responsable de la 
protection et de la 

promotion de la langue française

514 482-0199



A Voz de PortugAl  |  10 de junho de 2015  |  P. 11



A Voz de PortugAl  |  10 de junho de 2015  |  P. 12

luís vAz de cAmões, PrínciPe
dos PoetAs Portugueses
nasceu em lisboa em 1524, faleceu nesta 

mesma cidade a 10 de junho de 1580. era 
filho único de Simão Vaz de Camões, e de sua 
mulher D. Ana de Sá e Macedo, filha de Jorge 
de Macedo e aparentada com a casa de Vimio-
so.
Em 1527, declarando-se grande epidemia de 

peste, D. João III e a Corte fugiram para Coimbra, 
e Simão Vaz de Camões acompanhou o rei, com 
sua mulher e seu filho, que apenas contava três 
anos. Quando D. João voltou para Lisboa, conse-
guiu ficar em Coimbra em companhia de seu ir-
mão, D. Bento de Camões, cónego de Santa Cruz, 
e mais tarde, atendendo ao estado precário da sua 
casa, partiu para a Índia em busca de melhor for-
tuna. D. Ana ficou só com o filho, sendo muito au-
xiliada pelo cunhado, que se tornou um desvelado 
protector de seu sobrinho. 
Aos dez anos, em 1534, matriculou-se Luís de 

Camões num dos colégios que tinha o convento 
de Santa Cruz, onde seguiu o curso de artes, que 
constava do quatro anos, sendo por isso, mais 
tarde, chamado bacharel latino por Falcão de Re-
sende. Quando a Universidade voltou novamente 
para Coimbra, em 1537, Luís Vaz, como o poe-
ta era mais conhecido entre os escolares, foi ali 
matricular-se em teologia. A sua vida de estudante 
tornou-se irrequieta e desordeira. O tio D. Bento 
de Camões andava muito desgostoso, porque de-
sejava que o sobrinho seguisse a vida eclesiástica, 
e via-o muito requestador de damas, mostrando 
pouca vocação para a igreja. Chegando aos dezas-
sete anos, em 1541, conseguiu licença para deixar 
as aulas de teologia, e seguir o curso de filosofia. 
Já então se revelava poeta, e compôs uma elegia 
à paixão de Cristo, que ofereceu ao tio, que muito 
lhe agradou a oferta, reconhecendo o seu grande 
estro poético. Aos vinte anos, em 1544, encon-
trou-se pela primeira vez na igreja de Santa Cruz 
de Coimbra, nas festas da Semana Santa, com D. 
Catarina de Ataíde, dama da rainha D. Catarina, 
filha de D. António de Lima, mordomo-mor do 
infante D. Duarte, e deste encontro nasceu a ar-
dente paixão, que lhe devia ser bem fatal. Nesse 
mesmo ano, num sarau a que assistiu na segunda 
feira de Páscoa, em casa de D. Diogo de Sampaio, 
e em que se combinara um torneio poético entre o 
poeta da corte Pedro de Andrade Caminha e Luís 
Vaz de Camões, D. Juan Ramon, sobrinho do 
lente da universidade Martim Azpileneta, julgou-
-se ofendido por causa duns versos de Camões, 
seguindo-se um duelo em que o espanhol ficou 
ferido, sendo preso o poeta. Os estudantes protes-
taram, o cónego D. Bento empregou toda a sua 
influência, apresentando-se então em casa do re-
ferido lente com sua cunhada, D. Ana de Sá, e só 
no fim de muitas discussões e instantes pedidos 
é que se conseguiu o perdão de Camões, com a 
condição de ser desterrado durante um ano para 
Lisboa.
Luís Vaz partiu então para a capital, depois de se 

despedir de sua mãe e de seu tio, que ficaram pe-
sarosos com aquela separação. Sendo apresentado 
na corte literária da infanta D. Maria, conviveu 
com os poetas daquela época, ganhando a afei-
ção de D. Manuel de Portugal, ainda seu paren-
te, João Lopes Leitão e Jorge da Silva, também 
perseguidos por questões amorosas; outros poetas 
invejavam o esplendor daquele génio privilegia-

do, rebaixando sempre os seus versos, criticando-
-os traiçoeiramente; estes poetas eram Jerónimo 
Corte Real e Pedro de Andrade Caminha, o mais 
implacável inimigo de Camões. Os amores do 
poeta com D. Catarina de Ataíde descobriram-
-se talvez por melindres de outras duas damas de 
igual nome, uma filha de D. Álvaro de Sousa, e 
outra filha do segundo almirante D. Francisco da 
Gama. Camões foi então vítima de muitas intri-
gas, tanto em Lisboa, como em Sintra, onde se 
reunia a corte, sendo os seus versos sempre escu-
tados com verdadeiro interesse pelas damas, que 

os preferiam aos dos outros poetas, o que mais au-
mentava ainda a inveja de Pedro Caminha. A pai-
xão que D. Catarina de Ataíde lhe inspirara, e que 
não pudera totalmente dissimular, a sua querida 
Natércia, como ele lhe chamava nos seus versos, 
em anagrama do nome de Catarina, as torturas 
que sofria pelas intrigas que lhe forjavam, para o 
desprestigiarem e afastá-lo da corte, tudo o obri-
gou a desterrar-se, indo viver sem destino para o 
Alentejo. Espalhada a notícia do cerco de Maza-
gão, Camões teve a ideia de ir militar em África 
em 1547. Serviu dois anos em Ceuta, condição 
então exigida para entrar no gozo duma comenda; 
aí começou a ver os sintomas da decadência por-
tuguesa, que lhe suscitaram o pensamento de fixar 
para sempre o quadro da sua grandeza histórica. 
Numa surpresa das tribos cabilas, de que pôde 

salvar-se pela sua valentia, perdeu o olho direito, 
acidente a que ele chama o fruto acerbo de Marte. 
Ao receber-se na corte esta notícia, houve quem 
aproveitasse aquela honrosa cicatriz para motejos 
e sátiras, chamando-lhe cara sem olhos e poeta 
dum olho só.
Com o regresso de D. Afonso de Noronha em 

1549, que estava despachado vice-rei da Índia, 
saiu Camões de Ceuta, acompanhando-o para 
Lisboa, e inscreveu-se então na Casa da Índia em 
1550, para sair como homem de guerra na arma-
da que partia nesse ano. O tio D. Bento já havia 

falecido, seu pai regressara a Portugal, e vivia em 
Lisboa com sua mulher, mas faleceu nesse ano de 
1550, ficando unicamente D. Ana de Sá, que esta-
va gravemente doente. A pobre senhora dispunha 
somente duns pequenos recursos que seu marido 
havia trazido da viagem. D. Manuel de Portugal, 
sabendo desta dolorosa situação, foi ao paço com 
D. Afonso de Noronha, impetrar a clemência real, 
para que Luís de Camões ficasse em Lisboa, mas 
só puderam conseguir, que fosse perdoado com 
a proibição formal de aparecer nos paços, quer 
de el-rei quer da sua real família, sob pena de ser 
mandado em ferros para o Brasil, ficando-lhe até 
fora dos paços proibido de se incorporar com os 
fidalgos da corte em qualquer acto público. Ca-
mões não queria aceitar semelhante perdão, mas 
D. Manuel pediu-lhe que o não rejeitasse, em 
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nome de sua mãe viúva e sem ânimo. Camões 
resignou-se, e começou a trabalhar na sua imortal 
obra, os Lusíadas, poema que lhe resgataria talvez 
as culpas de que o acusavam, e lhe abriria nova-
mente as portas do paço, porque sendo o prínci-
pe D. João, filho de D. João III, muito amante da 
poesia, contava com a sua protecção, se pudesse 
conseguir ler-lhe o poema. Assim se passaram 
dois anos com muitos sacrifícios. D. Ana de Sá 
restabeleceu-se, e Camões tinha já muito adianta-
dos os Lusíadas.
Deu-se, porém, um novo incidente, e bem funes-

to. Era o dia do Corpo de Deus de 1559; quando 
Gonçalo Borges, moço dos arreios de D. João III, 
passava no Rossio para a rua de Santo Antão, dois 
embuçados riram-se do seu garbo, e acharam-se 
dali de repente as espadas desembainhadas. Por 
fatalidade apareceu Camões, e conhecendo os 
embuçados como seus amigos, atirou uma espa-
deirada a Gonçalo Borges, que o fez cair do ca-
valo, já moribundo. Então é que ficou irremedia-
velmente perdido; foi preso e encerrado na cadeia 
do Tronco da Cidade, onde jazeu perto dum ano, 
saindo a 7 de março de 1553, livre por perdão do 
próprio Gonçalo Borges, que conseguira restabe-
lecer-se. Tinha, porém, de partir para a Índia na 
armada, a 24 desse mês, capitaneada por Fernão 
Álvares Cabral, embarcando na nau Bento. Uma 
terrível tempestade destroçou a armada, a apenas 
a nau S. Bento pôde chegar em princípio de Se-
tembro desse ano à Índia, sem ter aportado a Mo-
çambique. Entrando em Goa partiu logo para uma 
expedição perigosa contra a Chembé; em 1551 
esteve no largo e doentio cruzeiro do Mar Roxo 
junto ao Monte Félix, regressando a Goa na época 
dos festejos pela nomeação do governador Fran-
cisco Barreto, em 1555, em que cooperou com o 
seu auto de Filodemo, e em que contraiu os ódios 
que o fizeram ser mandado para Macau. Segun-
do os cronistas, a vida em Goa era então muito 
dissoluta, e Francisco Barreto, bastante severo, 
quis assinalar o seu governo pela reorganização 
dos serviços públicos. Foi nesta crise que esco-
lheu Camões para provedor-mor dos defuntos e 
ausentes de Macau, lugar judicial administrativo, 
que longe da metrópole das colónias só poderia 
ser exercido por um homem conhecedor de direi-
to, valente e honrado. Camões partiu para Macau 
em 1556, regressando a Goa no fim de dois anos 
em 1558, debaixo de prisão, por ser vítima de no-
vas intrigas. Durante o tempo que esteve em Ma-
cau continuou escrevendo o seu imortal poema, 
vivendo na célebre e memorável gruta, que fica 
colocada dentro duma quinta, a pouca distância 
daquela cidade. No centro vê-se hoje o busto de 
Camões, sobre um pedestal; o busto foi modela-
do por Bordalo Pinheiro, e fundido no arsenal do 
exército de Lisboa (V. Macau). No regresso a Goa 
naufragou na foz do rio Mekong, nas costas do 
Camboja, onde se salvou a nado, salvando tam-
bém a odisseia das glórias portuguesas. Ao chegar 
a Goa, foi logo recolhido à cadeia, a ali recebeu 
então a notícia da morte prematura de D. Catarina 
de Ataíde, sucedida em 1556. A 3 de setembro de 
1558 sucedeu no governo da Índia o vice-rei D. 

Constantino de Bragança, e o poeta foi logo pos-
to em liberdade. Em 1561 houve novo vice-rei, o 
conde de Redondo, que soube aproveitar-se do ta-
lento de Camões para trabalhos da sua secretaria. 
A situação económica do poeta não melhorara, e 
no ano de 1562 encontramo-lo preso por dívidas 
a requerimento de Miguel Rodrigues, de alcunha 
o Fios Secos. Um gracioso memorial dirigido ao 
conde de Redondo lhe fez recuperar a liberdade. 
Este vice-rei faleceu em fevereiro de 1564, e Ca-
mões gozando vida mais sossegada, continuou a 
empregar-se no serviço das armas.
No entretanto, as saudades da pátria amargura-

vam-lhe o coração, e resolveu voltar a Portugal, 
acompanhado por um escravo chamado António, 
natural de Java, que muito se lhe afeiçoara, e que 
sempre o acompanhou no resto da vida. Pedro 
Barreto partiu de Goa para Moçambique, de cuja 

capitania ia tomar posse, e ofereceu a Camões 
levá-lo consigo, porque seria mais fácil encontrar 
ali embarcação que levantasse ferro para Portu-
gal. Camões aceitou, mas em Moçambique, por 
causa duma questão que tivera com Pedro Barre-
to, ficou reduzido a grande miséria, de que seria 
vítima, se não arribasse em 1569 a nau Santa Fé, 
que trazia para Portugal o vice-rei D. Antão de 
Noronha, onde alguns amigos do poeta o auxilia-
ram, dando-lhe roupa. A nau Santa Fé chegou a 
Cascais a 7 de abril de 1570. Camões veio achar 
Lisboa, depois de dezasseis anos de ausência, de-
vastada pela terrível peste grande, nome porque 
ficou sendo conhecida na história. Encontrou sua 
mãe muito velha e muito pobre, e neste desalen-
to, para maior desgraça, roubaram-lhe ainda o seu 
livro de versos, e foi furto notório, como escreve 

Diogo do Couto. Nunca se descobriu o roubador, 
e Camões não chegou a ver impressa a sua poesia 
lírica. O seu grande poema, é que conseguiu, de-
pois das maiores dificuldades, um alvará em 23 de 
setembro de 1571, para o imprimir, mas só se pu-
blicou em principio de Julho de 1572, sendo-lhe 
dada em 28 desse mês a tença de quinze mil réis 
pela sua habilidade e suficiência durante três anos, 
sendo renovada a 2 de agosto de 1575. Camões 
continuava a ser guerreado, porque D. Sebastião, 
projectando a sua viagem a África em 1578, es-
colheu para cantor da sua futura vitória o poeta 
Diogo Bernardes. O resto da vida de Camões foi 
uma completa amargura, e os seus sofrimentos 
ainda mais se lhe agravaram, quando se recebeu 
em Lisboa a notícia do desastre de Alcácer Quibir. 
Na sua grande miséria, o jau, que o acompanhara 
do oriente a Lisboa, prestou-lhe o mais dedicado 
e afectuoso auxílio, chegando a pedir esmola, às 
ocultas do poeta, para lhe acudir ás instantes ne-
cessidades da vida.
Assim faleceu o grande poeta, numa pobre casa 

da calçada de Santana, ao abandono, tendo por 
companhia unicamente sua mãe, e o fiel escravo, 
o jau António. Em alvará de 31 de maio de 1582, 
o rei Filipe II, já então de posse de Portugal, man-
dou transferir para D. Ana de Sá a tença de quinze 
mil réis, por ser muito velha e muito pobre.
As edições dos Lusíadas são numerosas; o imor-

tal poema está traduzido em todas as línguas (V. 
Lusíadas). Camões escreveu três comédias: El-rei 
Seleuco, o Anfitrião e O Filodemo, que se repre-
sentaram em Lisboa. Além dos Lusíadas, compôs 
formosos versos elegíacos, bucólicos, satíricos, e 
uma colecção de sonetos muito apreciáveis; Ri-
mas, publicadas em Lisboa em 1595, tendo de-
pois muitas edições. Têm-se escrito muito acerca 
do grande poeta; mencionaremos o Plutarco por-
tuguês; Camões, poema do visconde de Almeida 
Garrett; Camões, drama do visconde de Castilho, 
representado no Brasil, e impresso em 1849; Ca-
mões, drama de Cipriano Jardim, representado no 
teatro de D. Maria, por ocasião das festas do cen-
tenário, em 1880; História de Camões, pelo Dr. 
Teófilo Braga; Dicionário bibliográfico, tomos 5, 
14 e 15; Luís de Camões, romance histórico por 
António de Campos Júnior, etc. 
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eu pensava que eu tinha perdido tudo, porque ela era tão indiferente 

para mim, e que até dizer o meu nome era difícil. eu senti-me que 

ela estava a esquecer-me, e, ignorado. a solução foi simples... eu falei 

com o Sr. José, mas tinha muito receio de o contatá-lo, porque eu tive 

más experiências com bruxos, eles só queriam o meu dinheiro, mas  o 

Prof. JoSé foi fantástico, então eu recomendo. álvaro e diana

Deus é grande e ajudou-me,... os médicos não me curou, mas, eu en-

contrei a cura com o Prof. JoSé. a feitiçaria era o meu problema 

mesmo apesar dos médicos tentar me curar, ele viu o rosto do meu 

inimigo, e, resolveu tudo, eu agradeço a Deus e ao Prof. José para dar 

a minha vida, uma nova via. Sandra e José.

a minha empresa estava em muito mau estado, os funcionários rou-

bavam-me, as máquinas estavam partidas, os contratos não foram 

cumpridos, devia dinheiro por todos lados e impostos a pagar. eu es-

tava desesperado. Fui visitar o Sr. JoSé e mostrou-me que o meu ex-

-parceiro de pagamento fez uma bruxaria para arruinar-me, e, quase 

conseguiu, o ProF. JoSé pude me ajudar. não HeSite eM CHa-

Má-lo. Paulo.

testemunhos
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o 10 de Junho nAsce com A rePúblicA
as origens do Dia de Portugal, 

de Camões e das Comunida-
des na perspetiva de Conceição 
Meireles, especialista em História 
Contemporânea de Portugal.
Após a Implantação da República, 

a 5 de Outubro de 1910, foram de-
senvolvidos trabalhos legislativos, 
“e logo em 12 de Outubro saiu um 

decreto que estipulou os feriados 
nacionais”. Alguns feriados “desa-
pareceram, nomeadamente os ditos 
feriados religiosos, uma vez que o 
objectivo da República era justa-
mente laicizar a sociedade e subtraí-

-la à influência da igreja”, explica 
Conceição Meireles, professora de 
História Contemporânea na Facul-
dade de Letras da Universidade do 
Porto.
“Os feriados que ficaram consigna-

dos por este decreto de 12 de Outu-
bro de 1910 foram o 1º de Janeiro, 
que era o dia da Fraternidade Uni-

versal; o 31 de Janeiro, que evoca-
va a revolução – aliás, falhada – do 
Porto, e que portanto era consagrado 
aos mártires da República; o 5 de 
Outubro, vocacionado para louvar 
os heróis da República; o 1º de De-

zembro, que era o Dia da Autono-
mia e o Dia da Bandeira; e o 25 de 
Dezembro, que passou a ser consi-
derado o Dia da Família, tentando 
também laicizar essa festa religiosa 
que era o Natal”, explica a historia-
dora. O decreto de 12 de Junho dava 
“aos municípios e concelhos a pos-
sibilidade de escolherem um dia do 
ano que representasse as suas festas 
tradicionais e municipais. Daí a ori-
gem dos feriados municipais”, lem-
bra a especialista. “Lisboa escolheu 
para feriado municipal o 10 de Ju-
nho, em honra de Camões”, uma vez 
que a data é apontada como sendo a 
da morte do poeta que escreveu “Os 
Lusíadas”.
E porquê um dia em honra de Ca-

mões? “Camões representava justa-
mente o génio da pátria, represen-
tava Portugal na sua dimensão mais 
esplendorosa e mais genial”. Era es-
sencialmente este o significado que 
os republicanos atribuíam ao 10 de 
Junho, isto “apesar de ser um feriado 
exclusivamente municipal no tempo 
da República”, lembra Conceição 
Meireles.
Com o 10 de Junho, “os republi-

canos de Lisboa tentaram evocar a 
jornada gloriosa que tinham sido as 
comemorações camonianas de 1880, 
uma das primeiras manifestações 
das massas republicanas em plena 
monarquia”.
A três dias do Santo António…

Quinta-feira 11 de junHo
- celebrações do dia de portugal

sábado 13 de junHo
- festa do divino espírito santo em anjou

Programa
da Semana

inFo@tvPm.cA
514.993.9047

O 10 de Junho “fica muito próximo 
da festa religiosa que é o 13 de Junho, 
ou seja, o dia de Santo António,” fes-
ta “tradicionalmente feita e realizada 
em Lisboa”. Conceição Meireles re-
fere que, com essa proximidade de 
datas, “os Republicanos tentaram de 
certa forma esbater o 13 de Junho, 
Dia de Santo António, em favor do 
10 de Junho, Dia de Camões”.
o 10 de Junho no estado novo
“O 10 de Junho começou a ser par-

ticularmente exaltado com o Estado 
Novo”, o regime instituído em Por-
tugal em 1933, sob a direcção de 
António de Oliveira Salazar. É nesta 
altura que o dia de Camões passa a 
ser festejado a nível nacional. A ge-
neralização dessas comemorações 
deve-se bastante à reprodução que 
vai sendo feita “através dos meios 
de comunicação social”, esclarece a 
historiadora.
“Durante o Estado Novo, o 10 de 

Junho continuava a ser o Dia de Ca-
mões”. O regime procurou dar algu-
ma continuidade “a muitos aspectos 
que vinham da República”. Ou seja, 
“apropriou-se de determinados he-
róis da República, mas não no sen-
tido positivista, não no sentido laico 
que os Republicanos lhe queriam 
dar”. O Estado Novo ampliou alguns 
desses aspectos “num sentido nacio-
nalista e de comemoração coletiva 
histórica, numa vertente comemora-
tivista.
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Pedro dA silvA, um exemPlo de integrAção
no Canadá, como no quebeque, uma per-

sonagem foi um exemplo da integração 
da comunidade portuguesa, aqui neste país. 
o Pedro da Silva, dito “o Português” ’ é um 
exemplo do sucesso e da presença portuguesa 
nesta terra, que foi reconhecido em 2003, no 
quadro dos 50 anos da imigração portuguesa. 
Pedro Dassylva ou Pedro da Silva nasceu em 
1647 ou 1651, em lisboa, na paróquia de São 
Julião. 

A primeira vez que o nome de Da Sylva aparece 
aqui é no final de 1673. Tem cerca de 25 anos. 
Ele está empenhado por seis meses ao Bertrand 

Chesnay, Senhor de la Garenne . O Senhor de la 
Garenne foi cometido para alimentá-lo e tratá-
-lo com humanidade. Pouco mais de três anos 
depois, ele se casou com Jeanne Marie Greslon, 
com cerca de 15 anos, filha de Jacques Greslon 
disse Laviolette, tecelão e Jeanne Vigneault, ha-
bitantes de Château-Richer. Pedro Da Silva assi-
na o contrato de casamento com uma mão firme. 
A família Da Silva irá primeiro estabelecer em 
Beauport, onde os dois primeiros filhos nasce-
ram: Marie-Louise e Maria Madalena. É aí que 

colocaram seus nomes ao Censo 1681. Aquele 
que será conhecido como o Português, mudou-
-se algum tempo depois, para Sault-au-Matelot 
na área do Velho Porto. 

Trabalhar a terra não é para ele. Se ele se ins-
tala perto do rio, é de propósito. Ele começou a 
entrega das mercadorias. O porto fornece acesso 
à carga na chegada e Da Silva irá organizar para 
ir entregar todo a colónia. Ele vai usar as vias 
fluviais para chegar à Trois-Rivières e em Mon-
treal. Mesmo o inverno não impede o nosso an-
cestral de viajar. O correio será entregue com um 
carrinho puxado por um boi ou um cavalo. Em 
1693, em documentos de arquivo, é feita men-
ção do mensageiro Da Silva, que é pago 20 soles 
para transportar cartas para Montreal. 

Em 23 de dezembro de 1705, o tenente Rau-
dot, dá-lhe o título de “primeiro carteiro” e for-
malmente pede-lhe para livrar as ordens do rei: 
“Sendo necessária para o rei e para o bem pú-
blico do serviço nesta colónia de estabelecer um 
mensageiro para levar as ordens em todos os lu-

gares deste país, sempre que necessário, e ser in-
formado de diligência e lealdade Pierre Dasilva 
disse o Português, Nós sob o beneplácito de Sua 
Majestade, ter cometido tal regular e estabeleceu 
mensageiro Português para transportar as cartas 
do governador-geral e as nossas para o serviço 
do rei em toda a esta colónia que lhe permite as-
sumir os dos indivíduos para entregar ao seu en-
dereço e de voltar com as respostas de e relatar 
as respostas. “ 

Pedro Da Silva, com 70 anos de idade, mor-
reu a 2 de agosto de 1717, na cidade de que-
beque. ele foi enterrado no mesmo dia depois 
de receber os sacramentos da igreja. Faleceu 
no hospital Hotel-Dieu, após 12 dias de inter-
namento. a rapidez do seu funeral pode su-
gerir que ele foi vítima da epidemia de febre 
maligna que afectou a colónia em 1717 e 1718. 

Tyrone Benskin
Député de Jeanne-Le Ber
514 496-4885

Hoang Mai
Député de Brossard–La Prairie
450 466-6872

François Pilon
Député de Laval–Les Îles
450 689-4594

Hélène Laverdière
Députée de Laurier–Sainte-Marie
514 522-1339

José Nunez-Melo
Député de Laval
450 686-2562

Marjolaine Boutin-Sweet
Députée de Hochelaga
514 283-2655

Bonne fête nationale aux  
Portugais et Portugaises !
Feliz Dia de Portugal!

AstrÓlOgO – grANDE méDIum vIDENtE

prOfEssOr AIDArA
não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, 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 hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395 fAlO pOrtuguês

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, qué., h2w 1z3

alain Côté O.d.
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JoSé Da ConCeiÇão

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

belo condominio de 1128 
pc . 2 quartos + escritorio. 

cozinha muito espaciosa. 2o 
andar de très. perto de todos 

os serviços , transportes e 
parc lafontaine. Disponivel a 

01 julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
Rua	Coloniale/Rachel.	$1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

o Fenómeno dA emigrAção
auguSto MaCHaDo

1.Há quem diga convictamente que  está 
no sangue dos portugueses de quere-

rem emigrar, conhecer outros povos, outras 
culturas, outras terras e outros ambientes, 
tal como fizeram os nossos antepassados, na 
época dos descobrimentos. outros dirão que 
a realidade atual é outra – as pessoas emi-
gram porque não têm emprego nem futuro 
neste país.
Lembro-me, nos anos 60, quando estudava, 

na Marymount High School, MTL. para com-
pletar o meu Secundário - (à noite, porque de 
dia era preciso trabalhar), de um colega de ori-
gem ucraniana, quando estudávamos A História 
Mundial, no livro com o título “THE MODERN 
AGE”, e quando chegámos ao capítulo, “The 
Portuguese Empire”, ele, muito surpreendido, 
perguntar-me: “hein!, Augusto, Portugal was a 
great Empire, centuries ago!” 

Exatamente, desde há séculos que temos este 
desejo e vontade de percorrer o mundo, de 
descobrir e conviver com outros povos mes-
mo quando estes são muito diferentes de nós e 
falam, como é natural, um idioma diferente do 
nosso. Para nós, isso nunca foi, nem é obstácu-
lo: aprendemos logo a falar a língua daqueles 
que nos recebem. Obedecemos e cumprimos as 
leis do país. Pronto, não somos perfeitos,  mas 
somos sempre bem-vindos e respeitados em 
qualquer parte do mundo... E isso, meus ami-
gos, para todos aqueles milhões de portugueses 
e portuguesas que vivem e trabalham em dife-
rente partes do planeta, merecem os nossos pa-
rabéns por saberem respeitar e honrar o nome 
do nosso querido Portugal.

2. Hoje o fenómeno da emigração continua a 
crescer sem sinal de abrandamento, embora os 
políticos tentem desvalorizar o tema. Segundo 
o Observatório da Emigração, em 2013 saíram 
de Portugal 110 mil pessoas e os dados de 2014 

superam este valor. Recentemente, o ministro 
adjunto afirmou que nos três anos anteriores 
à crise de 2008 “emigraram em média, anual-
mente, 82 mil portugueses”, enquanto durante o 
auge da crise, entre 2011 e 2013 a média anual 
foi de 95 mil saídas.
Atualmente a taxa de desemprego em Portu-

gal, segundo o Instituto Nacional de Estatísti-
cas (INE), na estimativa mensal há dias divul-
gada – estão sem trabalho 668 mil pessoas, das 
quais 117 mil são jovens, jovens como eu era 
em 1958, que também tive que emigrar. Este 
nosso querido rectângulo à beira mar plantado, 
é um paraíso, mas os seus habitantes (os mais 
desfavorecidos e desprotegidos) não podem 
viver apenas e só da beleza e do bom clima... 
É necessário e urgente criar empregos para os 
nossos jovens.

Vamos dar um exemplo de uma jovem de 24 
anos, natural e residente no Porto, que continua 
a depender economicamente dos pais. “Acabei 
o curso, diz ela, mas não consigo encontrar em-
prego na área em que me formei. O único traba-
lho que me apareceu, depois de tanta procura, 
agarrei-o logo, trabalho num centro comercial 
onde ganho 20 euros por dia, às vezes trabalho 
mais de 10 horas por dia... É pouco. Mas é me-
lhor que nada”, afirmou a jovem. “Desde que 
acabei o curso, já enviei centenas de currículos 
para outras tantas empresas e de nenhumas ob-
tive resposta - e há currículos que nem escrevo 
que sou licenciada porque já sei que vão consi-
derar que tenho habilitações a mais para traba-
lhar naquela área”, confessou a jovem.

Compreende-se, pois, porque é que a nos-
sa juventude, depois de se formar, procura 
o seu primeiro emprego no estrangeiro... Se 
esta tendência continuar, não é difícil adivi-
nhar as consequências no futuro; uma popu-
lação envelhecida. alguém escreveu: “não 
há futuro para os que não pensam nele...”

grAnde PercentAgem
dos Putos de hoJe, 
oPtAm Por não cAsAr!

Considera-se preocupante que os jovens 
estejam recebendo dos pais a experiência 

do fracasso amoroso. ao ver a quantidade de 
casais que se separam, os jovens vão perden-
do a expectativa de ter no futuro, uma relação 
saudável e sem conflito. 
Desencantam-se com o que vêm, por isso creio 

que o casamento já não é a ambição número 1 de 
muitos adolescentes, e um pouco disso se deve à 
descrença de que o matrimónio seja uma via para 
a felicidade. Se fosse, porque é que tanta gente 
se separaria?
O casamento tem sofrido uma propaganda ne-

gativa de tamanho grau que é preciso uma reação 
da sociedade: está na hora de passarmos a ideia, 
para os nossos filhos, de que uma relação não 
traz apenas privações, tédio e brigas, mas traz 
também muita realização, estabilidade, parceria, 
intimidade, gratificações. Casar é muito bom. 
Como fazê-los acreditar nisso, se as estatísticas 
apontam um crescimento incessante no numero 
de divórcios? A saída talvez seja educarmos os 
filhos em baixas idades, para que a ideia da se-
paração seja acatada como algo que faz parte do 
casamento. Ou seja quando eles perguntarem: 
“Mãe tu vais ficar casada com o pai para sem-
pre?” a resposta pode ser: Enquanto a gente se 
amar, continuaremos juntos, se não vamos ser 
amigos, o que também é muito bom. Isso pode 
parecer chocante para quem jurou na frente do 
padre que iria ficar casado até ao fim dos seus 
dias, mas há que se rever certas fórmulas, a co-
meçar por esse juramento que mais parece uma 
punição do que um ideal romântico. Está na hora 
de um pouco de realismo: hoje vivemos bem 
mais do que antigamente, com mais informação 
e mais oportunidades. 
Deve ser bastante confortável e satisfatório fi-

car casado com a mesma pessoa por quarenta 
ou cinquenta anos, é um bonito projeto de vida, 
mas, se a relação durar apenas dez ou quinze, é 
bom que a rapaziada saiba: não é um fiasco. È 
normal. A normalidade das coisas se adapta aos 
costumes. Vagarosamente, mas se adapta. 
Se continuarmos insistindo na ideia de que o 

verdadeiro amor não acaba, as crianças vão 
achar que o mundo adulto é habitado por incom-
petentes que não sabem procurar a sua alma gé-
mea e que sofrem em demasia. Vão querer isso 
para elas? Para evitar essa fuga em massa do 
casamento, a saída é, como sempre, a honesti-
dade. Seguir educando para o eterno é uma in-
congruência. Ninguém fica no mesmo emprego 
para sempre, ninguém pode prometer uma esta-
bilidade vitalícia em relação a nada, e se a maio-
ria das mudanças é considerada uma evolução, 
um aperfeiçoamento, porque é que o casamento 
não pode ser visto dessa mesma forma descom-
plexada e sem stress?
no entanto existem sempre aqueles que pre-

ferem não se arriscar: mantém-se escondidos 
na mesma trincheira sem se mover, escondi-
dos da guerra, mas ela os alcança, sorrateira, 
e lhes apresenta um espelho para que vejam 
as suas rugas e o seu olhar opaco, as marcas 
precoces que surgem nos que, por medo de se 
ferir, optaram por não viver.
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vou PAssAr A JogAr
no euromilhões

hélio bernardo lopes

pois é verdade, caro leitor, vou agora passar a jo-
gar no Euromilhões, uma vez que, em menos de 
vinte e quatro horas, nos surgiram dois senadores 
norte-americanos, conhecidos falcões da extrema-
-direita dos Estados unidos, a pedir que a FiFa 
suspenda a realização do mundial da rússia. Como 
usa dizer-se, estava escrito nas estrelas... Claro 
que ninguém duvida da omnipresença da corrupção 
no mundo do desporto, e no do futebol em particu-
lar. movimentando-se nestes ambientes verbas as-
tronómicas, como é possível partir aqui do princípio 
da boa-fé? só mesmo para anjos plenos de pureza. 
basta recordar o caso de Lance armstrong, ou os 
mil e um que constantemente surgem em olimpía-
das. simplesmente, tudo isto sempre se soube, tal 
como durante duas décadas teve lugar com a prá-
tica de vida levada por bernard maddof. sempre a 
Cmvm norte-americana foi avisada do caso, e em 
vezes sucessivas, mas limitou-se a mandar calar 
quem expunha a realidade.
O que este caso de agora, envolvendo a FiFa, tem 

de particular foi ser posto a nu em vésperas dos 
mundiais de futebol da rússia e do Qatar. O grande 
objetivo é atingir economicamente estes dois paí-
ses. O segundo porque é, com a arábia saudita, 
um apoiante líquido do Estado islâmico, e o primei-
ro por não ter vladimir putin continuado a contem-
porizar com o cerco dos Estados unidos à rússia 
e na exploração das riquezas desta. aliás, este tipo 
de práticas está já também a ter lugar para com a 
China, que já começou a mostrar a sua impaciên-
cia. interessante é notar que gilberto madaíl e Luís 
Figo ainda não tenham percebido esta realidade, 
parecendo acreditar que, tirando da FiFa estes di-
rigentes, tudo passará a funcionar na base da mais 
estrita legalidade!! de resto, sendo os factos passa-
dos ao nível da FiFa, eles terão de possuir metásta-
ses no âmbito de mil e uma confederações e fede-
rações. E se olharmos o nosso mais recente caso, 
agora no domínio do funcionamento do Hospital de 
santa maria, e atentarmos nas palavras do basto-
nário da Ordem dos médicos, José manuel silva, 
percebe-se que a explosão de corrupção que varre 
o mundo é a consequência natural da globalização 
e do neoliberalismo. de molde que, como disse ao 
início, tenho de passar a jogar no Euromilhões.

APreciAr A nAturezA tem um custo
antónio PeDro CoSta

Fui, pela primeira vez, à Lagoa das Furnas, de-
pois da entrada em vigor das taxas nas Caldei-

ras e deparei-me com situações bastantes insólitas, 
pois fui confrontado com o facto de ter de pagar 
para apreciar as belezas da sua lagoa e das fumaro-
las, onde se colocam o famoso cozido das Furnas. 
Fiquei sinceramente triste porque a mãe natureza 
foi tão pródiga por aquelas bandas e o homem pas-
sou a comercializá-la. Por isso, ao tomar conheci-
mento, nestes dias, de uma petição contra a adoção 
de taxas nas caldeiras da Lagoa das Furnas, subs-
crita por 1.328 pessoas e entregue no parlamento 
açoriano e ao Presidente do Governo Regional, 
considerei que era uma atitude de cidadania que 
importa ter em atenção. Os subscritores de tal pe-
tição pretendem que a Assembleia Legislativa dos 
Açores discuta a legalidade da aplicação das taxas, 
consideradas injustas e injustificadas pela popula-
ção e pelos turistas que acorrem àquele espaço para 
usufruir das maravilhas da natureza circundante à 
Lagoa das Furnas. De facto, pelo caminho que as 
coisas estão a ir e pelo andar da carruagem, ain-
da vamos ter que pagar uma taxa para ir beber a 
água azeda ou a água do Padre José, ou mesmo ir 
comprar uns deliciosos bolos lêvedos, que ficarão a 
azedar, por falta de freguesia para os comprar, pois 
consideramos que os responsáveis estão a sobre-
carregar dado que a população já está tão castigada 
de impostos e de taxas de toda a espécie. E se tal 
voltássemos a pagar a caricata taxa camarária da 
chuva, como acontecia há muitos e muitos anos? 
Recorde-se que a entrada em vigor no dia 1 de Mar-
ço de um pacote de taxas veio obrigar os visitantes 
ao pagamento da entrada na zona das caldeiras, as-
sim como da utilização das covas no solo para fazer 
cozidos e para o estacionamento das viaturas, o que 
levou a que um grupo de cidadãos a reivindicar que 
pelo menos as portagens existentes para aceder à 
zona de cozidos da Lagoa das Furnas deixem de 
existir, uma vez que a consequência tem sido a de 
menos visitantes por parte dos habitantes da ilha de 
São Miguel.  De acordo com aquele Movimento 

Lagoa das Furnas, é grande o encargo financeiro 
para uma pessoa local ter que pagar, para além da 
portagem, o acesso a uma mesa para usufruir de 
um cozido confeccionado nas caldeiras, bem como 
pagar o mesmo, a par do estacionamento, o que tem 
levado as pessoas a preferirem a alternativa surgida 
nas Caldeiras da Ribeira Grande, onde podem rea-
lizar o seu cozido sem quaisquer tipos de encargos. 
Pelo que me dizem, há quem prefira o cozido desta 
zona norte da ilha, por não se sentir tanto o enxofre, 
que algumas pessoas não gostam. Naquela minha 
visita à lagoa das Furnas estranhei a falta do inten-
so movimento da população da ilha que acorria em 
grande número àquele espaço, constatação que foi 
também publicamente divulgada pelo responsável 
pela Associação Empresarial das Furnas, que con-
siderou que a adoção de taxas afastou por completo 
da lagoa das Furnas os residentes da ilha de São 
Miguel, que são os que mais contribuem para a 
economia da freguesia.  Para se obter mais receitas, 
sobrecarrega-se a população, numa nota de que o 
mexilhão tem de pagar tudo, até aquilo que é uma 
dádiva da natureza, pelo que a petição poderá aju-
dar a que este assunto seja devidamente tratado nas 
instâncias próprias. É de bom senso trazer o assun-
to para a discussão pública, dado que as Furnas são 
património dos Açores e não para usufruto apenas 
da população do Concelho da Povoação. Uma co-
merciante das Furnas, que era uma adepta fervoro-
sa da adoção das taxas, alegando que quando ía de 
viagem a outros países tudo se pagava, vem agora 
lastimar-se que está a sentir na sua atividade co-
mercial os efeitos da taxa. Pois bem, se a população 
das Furnas é favorável a esta situação, não pode 
depois queixar-se das consequências de tal medida.  
No outro lado da barreira estão os que aplaudem a 
medida e dizem que se criaram meia dúzia de pos-
tos de trabalho e há mais comodidade no serviço na 
zona dos cozidos e para isso tem de se pagar, tendo 
em vista a valorização daquele espaço.  Já pagamos 
para ir até à Caldeira Velha na Ribeira Grande, na 
Poça da Dona Beija, agora na Lagoa das Furnas. 
Será que a Ferraria vem a seguir? 
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

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

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
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
círculO 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
lIgA DOs cOmbAtENtEs
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

AssociAções e clubes

FilarmónicaS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArmÓNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArmÓNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

ranchoS FolclóricoS
cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
pOrtugAl DE 
mONtrEAl sANtA cruz t.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406

igrejaS
Igr. bAptIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

CâMbio Do Dólar CanaDiano
9 De JunHo De 2015

1 euro = CaD 1.398620
4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

agÊnciaS
de ViagenS

bancoS e 
SerViçoS 

FinanceiroS

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

FotógraFo

contabiliStaS

dentiStaS

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊnciaS
FuneráriaS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortadoreS

merceariaS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

tranSPorteS

casamentos, 
batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStauranteS
TRAGA O SEU VINHO

LE GRILL
TASQUARIA

Cozinha portuguesa
peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStauranteS

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

tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De bullion, mtl, qc

t.: 514-849-3808

4242 boul. st-laurent 
Escritório 201

tel.: 514.842.2443
fax: 514.842.1252

linhas da mão e cartas. vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas sem voodoo.

rOsA: 514-278-3956

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

Acompanhamento gratuito
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

renoVaçõeS

SerViço

renoVaçõeS

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, 

e muito mais
t.: 514.668.6281

préposer para tomar conta de pessoas ido-
sas, com bom coração, honesta, com muita 

experiência, se está interessada no meu 
serviço liga lina: 514-820-5331

AssIstêNcIA DOmIcIlIárIA
A IDOsOs, Em pOrtugAl

Desempenho de serviços básicos, tais como ida ás
compras, pagamento de faturas, limpeza da casa, 
etc. semanal ou quinzenal. Entre torres vedras e 
Alfeizeirão. Imigrantes que vivem preocupados, 

sem notícias dos seus familiares idosos, a solução 
poderá estar á distância de um telefonema. sou 

responsável e honesta; referências se necessário.
Isabel tel:514-814-6498, até 7 de junho.

Depois será 001351916516513.

precisa de dinheiro? Emprestamos 
dinheiro para 1ª e 2ª hipoteca. 

514-601-8798

resto-café no boul. st-jean em DDO. todo equi-
padoNum lugar estratégico e bastante ocupado. 
ideal para  um restaurante com especialidade 
portuguesa (frango grelhado). há uma grande co-
munidade portuguesa bem ativa em west Island. 
O restaurante tem licença de álcool. uma ótima 
visibilidade, com vizinhos bastante frequentados 
(sAq, a Esso, rbc, sAAq, ioga e centro de zum-
ba...). há uma posibilidade de 55 a 71 lugares no 
interior e 24 no grande terraço. Ideal para um casal 
ambicioso ou proprietário de uma empresa com 
um pequeno capital. 

vendedor muito motivado: mo 514 770 0076

Vende-Se

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

Padaria
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aluga-Se

Está a ganhar o que merece? trabalhe a partir de 
casa. part-time: 500-1500$ possíveis. full-time: 
2500-4000$ possíveis. compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

pADArIA lAjEuNEssE Está À 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

emPregoS

precisa-se de homens para trabalhar na
fabricação ou instalação. 514-362-1300

vende-se o aparelho “android” 
pode ver os canais portugueses, brasileiros,

e outros mais, canais desportivos 
de todos os países, filmes, séries, 

possibilidades ilimitadas. 
Desloco-me para instalação. 

514-267-8766

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura para trabalhar 
nos jardins. bom salário. 

514-554-0213 
ou 450-641-7389

precisa-se de empregado possivelmente com 
experiência para instalar, montar e trabalho 
geral para rampas em alumínio ou metal com 
experiência. Apresentar-se no 8910 pascal 
gagnon, st-leonard ou contatar Enza: 514-
327-2200 ou email info@mondialuminium.com

paisagista com
experiência e

“pavé-uni”, etc.
trabalho em laval.
salário conforme

experiência.
450-963-3462

Aviso!
Empregado responsável com  
experiência para empresa de 

“terrassement”. A principal tarefa 
é  colocar o pavé-uni 
e muros na rive-sul. 
claudio 514-885-3306

514-990-7957

Aluga-se 51/2, 3qts fechados, tem acesso a rtp 
int., grande salão, chamdoré, perto transportes 

públicos. 514-326-7326

Aluga-se um 41/2 no 8914 2e ave. st-michel, em 
ótimas condições. contactar sérgio 

514-389-5678

urgENtE 
prEcIsA-sE DE cAIxEIrAs E AjuDANtE DE 
cOzINhA A tEmpO INtEIrO, quE fAlA bEm

frANcês. muItO bOm sAlárIO.
514-688-1015

apartamento no centro de vila-moura, algarve. reno-
vado, com 3 quartos e cozinha bem equipada. pode 
alugar à semana. disponível para os meses de junho, 
julho do 1-15 e agosto do 1-15 e setembro.

manuel justino: 514-727-3533
ou lisete sousa: 011-351-934-311475

Aluga-se grande 51/2 no segundo andar duplex villeray 
e 6ª ave. disponível para o 1º de julho. Autocarro a por-
ta, e metro a 5m. Ar condicionado mural. parque em 
frente. 514-863-9334

prEcIsA-sE de senhoras para fábrica em plena expen-
são. Cortinados, colchas, e vestuário desportivo. vai traba-
lhar com máquinas plain, overlock e blind stitch. 

contatar: lina pereira: 450 665 5180 ext 241 
ou telemóvel: 514 296 4597

urgENtE, vENDE-sE rEchEIO DE umA cAsA. 
prEÇO bArAtO. 450-668-1578

pAvé bOIsbrIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no quebeque, 

procura pessoa com experiência
para a colocação de “pavé-uni”. 

bom trabalhador. 
johanne 450-628-5472

restaurante português bastante conhecido está a 
procura de pessoas para trabalhar como ajudante 
empregado de mesa e uma pessoa para trabalhar 

na cozinha com experiência. 514-240-3912

AlgArvE
ApArtAmENtO À

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

ImpEcávEl. 75 000 EurOs
INf.: 514 815-1603

† ANtÓNIO DE mEDEIrOs
1942 – 2015

Faleceu em montreal, no dia 
06 de junho de 2015, com 73 
anos de idade, antónio de me-
deiros, natural de vila Franca 
do Campo, são miguel, aço-
res, esposo de maria natália 
Furtado rebelo.
deixa na dor a sua esposa 
maria natália, a sua irmã ma-
ria ilda (falecido antónio Fir-
mínio	Arruda),	 o/a	 cunhado/a	
maria Furtado (falecido ar-
mando Chibante) e Fabiano 
rebelo (maria da Estrela mo-
niz),	os/as	sobrinhos/as	Silvino	Arruda	(Maria	Fernan-
da), antónio arruda, João arruda (Zélia), maria de Fáti-
ma arruda (antónio), Olga de melo (Fernando), Zenaida 
Oliveira (valdir), Fabiano Chibante (maria de Fátima), 
ana paula Chibante (martin), Carlos alberto Chibante, 
margarida Chibante, Fabiano rebelo Jr (teresa), na-
thalie rebelo, nancy rebelo (tony), assim como res-
tantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
10300 boul. pie-Ix, montréal-Nord
tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues   
cel. 514-918-1848

O velório teve lugar na segunda-feira dia 08 de junho de 
2015, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na terça-feira 
dia 09 de junho de 2015 a partir das 8h. seguiu-se a 
missa de corpo presente, na terça-feira dia 09 de junho 
de 2015, às 10h na igreja santa Cruz, situada no 60 
rue rachel Ouest, montréal. Foi  sepultado em cripta, 
no mausoléu portas do paraíso no Cemitério de Laval, 
situado no 5505 Ch. bas st-François, Laval.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Haja.

pAIsAgIstA rObErt cAuccI
procura-se instalador de “pavé-uni” muros de 

pedra e alcatrão com experiência e carta de condu-
ção de classe 5. precisamos também um assitente 

paisagista. Assunto sério e salário segundo 
a experiência. 514-766-8390

†

M e M o r a n D u M
1º aniversário de falecimento

mANuEl AugustO bAtIstA
um ano se passou, foi no dia 13 de 
junho de 2014 que partiste, deixando 
familiares e amigos numa grande tris-
teza.	Partiste,	mas	ficaste	presente	na	
nossa memória.

Filhos, Dominic, 
Johnny e Sara Batista

uma missa será celebrada em sua memória, sábado 
dia 13 de junho de 2015 às 18h30, na igreja santa 
Cruz. agradecendo desde já a todas as pessoas que 
possam participar nesta celebração.

jOsé vIctÓrIA
Faleceu em montreal, no dia 5 
de junho de 2015, o sr. José 
victória, natural de são braz, 
são miguel, açores, com a ida-
de de 75 anos, era o esposo 
da já falecida maria Leonilde 
Ledo.
Deixa	 na	 dor,	 seu	 filho	 José	
Luís (Lina Fernandes), seu 
irmão aníbal (genoveva), 
cunhados/as,	assim	como	res-
tantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estive-
ram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120 jean-talon E., montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
a missa do corpo presente foi esta segunda-feira passa-
da, o 8 de junho de 2015 às 10h, na igreja santa Cruz. 
Foi sepultado no cemitério notre-dame-des-neiges. 
renovam com profunda saudade a missa do sétimo 
dia, amanhã, quinta-feira 11 de junho às 18h30 na igre-
ja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Haja.

Vende-Se

ANtÓNIO cAmAchO
Faleceu em pierrefonds, no 
dia 07 de junho de 2015, com 
a idade de 79 anos, o sr. antó-
nio Camacho, natural de são 
martinho, madeira, portugal. 
deixa na dor sua esposa a 
sra. teresa Camacho, suas 
filhas	 Anna	 Maria	 (Manuel)	
e maria José (rui), seus ne-
tos matthew, natasha (Ke-
vin), Joshua, nakita (patrick), 
rowena, nicolas, Kaleb e na-
talia,	sua	fiel	companheira	ca-
nina daisy assim como outros 
familiares e amigos. 
Os serviços funebres 
estão a cargo do:
grupo Yves légaré
14370 boul. pierrefonds, pierrefonds
514.595.1500
victor marques
O seu corpo encontra-se exposto, hoje, dia 10 de junho 
das 14h00 às 17h00 e das 19h00 às 21h00 e o fune-
ral terá lugar, amanhã, dia 11 de junho, após missa de 
corpo presente pelas 10h00, na igreja santa-Cruz, se-
guindo depois para o cemitério notre-dame-des-neiges 
onde será sepultado em cripta. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Haja.

†

urgENtE 
pADArIA NOtrE mAIsON

prEcIsA-sE DE um pADEIrO cOm 
ExpErIêNcIA. 

514-844-2169
urgENtE 

pADArIA NOtrE mAIsON
prEcIsA-sE DE um pAstElEIrO

cOm ExpErIêNcIA. 
514-844-2169

restaurante português muito conhecido na comunida-
de está a procura de um cozinheiro/a	 com	experiência	
em cozinha tradicional português e grelhados.

514-844-4588 ou 514-969-4588
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reCeita Da SeMana

ingredientes: PrePArAção:

AnedotAS
Num domingo pela manhã, um homem cortava a 
relva calmamente quando a sua vizinha loira ca-
minhou até à caixa de correio, abriu-a, fechou-a 
com força e voltou furiosa para casa. O homem 
continuou a aparar a relva quando de repente, 
a loira voltou. Ela caminhou a bufar até à caixa 
de correio, abriu, fechou, deu um soco na caixa 
e voltou para casa com cara de furiosa. poucos 
minutos passaram quando ela aparece nova-
mente. com o andar impaciente, abre a caixa de 
correio, bate na caixa, grita e volta para casa a 
resmungar. O homem, já bastante curioso com 
a situação, pergunta:– Algum problema ??????
Ao que ela responde:
– problema é pouco!!!!! Aquele computador es-
túpido não pára de dizer que a minha caixa de 
correio está cheia!!!

coisAs do corisco
JoSé De SouSa

queria começar por dar os parabéns ao 
Jornal que, tão generosamente me aco-

lhe, que é o mordomo das Festas do Divino 
espírito Santo, em  Santa Cruz para o próxi-
mo ano. 
Já me deram, a mim também, os parabéns, pois 

eles dizem que trabalho para o jornal, mas ainda 
não recebi um tostão, mas sinceramente o meu 
salário vem e digo neste caso sou muito bem 
pago, vem dizia eu de todos os estimados leitores 
do jornal A Voz de Portugal que todas as sema-
nas às quartas-feiras, vão buscar religiosamente 
o jornal e levam para si e para os amigos e de-
mais família. 
Ainda há dias fui jantar com uns amigos que-

bequenses ao Solmar, para ouvir uns fados e 
também pela qualidade da casa, que não precisa 
de apresentação, o meu amigo e grande fadis-
ta, grande craque de futebol, guitarrista e mais 
e mais, José João, que estava muito bem acom-
panhado pelo não menos talentoso e grande da 
guitarra portuguesa, Joe Medeiros, natural da 
pitoresca freguesia da Ribeira Quente, dizia eu 
que sinto-me muito honrado em ter o José João 
como leitor das Coisas daquilo que vocês sabem, 
e agradeço o Joe por me deixar tocar um fadinho 
mal amanhado na sua guitarra, ele diz para eu 
trazer a minha, mas ela está em casa do corisco 
do Nelson Moreira, não o mesmo do Jornal, que 
digo de passagem é mais difícil de o apanhar que 
apanhar o Papa Francisco, mas isto é outra his-
tória. 
Falando no papa Francisco foi com imensa ale-

gria e orgulho que li, sábado, no jornal La Presse, 
uma pequena mas muito interessante entrevista 
que fez o senhor Gilbert Rozon, presidente e 
fundador do “Festival Juste pour Rire” à senhora 
Jocelyne Dallaire-Legaré, presidente do Alfred 
Dallaire | Memoria e patroa do sempre gentil 
Eduíno Martins, dizia ela a respeito do seu pró-
prio serviço funerário, porque a vida é assim, ela, 
um dia, vai ser sua própria cliente, dizia ela que 
iria ser no complexo funerário de St Laurent e 
a missa na igreja Santa Cruz situada na Rachel, 
assim é só andar a pé para a cerimónia, sim se-
nhor está de parabéns a comunidade portuguesa 
em geral e minha sincera admiração pelo padre 
José Maria Cardoso, que posso apostar que ele 
tem muito a ver com a decisão desta senhora.
bem haja a todos. 
“No nosso caminho encontramos várias pes-

soas diferentes, MAS POUCAS FAZEM A DIFE-
RENÇA”. Autor Incógnito.

gArouPA com Puré de cenourAs e esPArgos

500g de garoupa; 4 dentes de alho; 1 Li-
mão; sal (q.b.); 650 g de batatas;500 g de 

Cenoura; 75 ml de Óleo; 300 ml de alpro alternativa 
de soja às natas Culinárias; 80 g de pão ralado; 150 
ml de alpro bebida de soja Original; pimenta moída 
(q.b.); noz-moscada em pó (q.b.); 160 g de espargos

Coloque a posta de garoupa a marinar com o 
alho, sumo de limão e uma pitada de sal durante 

aproximadamente 20 minutos. À parte coloque uma pa-
nela com água a ferver para cozer as batatas e as ce-
nouras durante 20 minutos. seguidamente, coloque numa 
frigideira o óleo e, quanto este tiver quente, frite o peixe, 
já temperado, até atingir uma cor um pouco acastanhada 
(aproximadamente 1 a 2 minutos de cada lado), e retire-o.

depois de fritas, coloque as postas numa forma pequena, 
adicione alpro alternativa de soja às natas Culinárias e 
cubra a posta com o pão ralado. por último, leve ao forno 
durante 40 minutos a uma temperatura de 160°C. redu-
za a puré, com a ajuda de um passe-vite, as batatas e 
as cenouras previamente cozidas. adicione ainda a alpro 
bebida de soja Original, uma pitada de sal, pimenta e noz-
-moscada, mexendo tudo até obter um puré homogéneo e 
com cor alaranjada. Finalmente, descasque os espargos 
e coza-os em água a ferver durante 4 minutos. sirva a 
garoupa com o puré de cenoura e os espargos.

todo dia 13 de junho, em lisboa, ocorre 
uma grande festa católica em homenagem 

a Santo antónio, que é o padroeiro da cidade. 
Por conta deste dia santo, lisboa vive, desde 
a véspera, sua maior comemoração do ano. 
Já na noite do dia 12, acontecem as Marchas, 
apresentações de grupos folclóricos que, desfi-
lando pela avenida da liberdade estendem a 
exibição até à madrugada do 
dia seguinte.
O dia 13 de junho, dia de Santo 

António, é o feriado mais impor-
tante de Lisboa. A Câmara Mu-
nicipal da cidade patrocina na 
Catedral da Sé, em grande estilo 
e com rara beleza, o casamento 
comunitário de 13 casais, que re-
cebem todo enxoval, o carro para 
transporte da noiva e a festa de bodas. Santo An-
tónio nasceu em Lisboa na casa de seus pais junto 
à Catedral da Sé. No lugar onde o santo morou, 
foi construída a igreja que leva seu nome, onde 
é possível visitar a cripta e o local exato de seu 
nascimento. Foi ali que fez a primeira comunhão 
e passou sua infância frequentando a escola da 
Catedral. Apesar de viver a juventude à época em 
que os mouros conquistaram Lisboa, nem mesmo 
o alvoroço causado pela guerra das cruzadas con-
tra os inimigos da fé cristã não o poupou de ouvir 
a voz do Espírito de Deus, que mostrava sempre 
que deveria seguir uma vida em sentido pleno. 
Neste momento, decide se refugiar no Mosteiro 
de São Vicente de Fora onde monges seguiam 
piamente as regras de Santo Agostinho e levavam 
uma vida edificante. Com eles aprendeu a meditar 
a Sagrada Escritura e cultivar as ciências. Após 
dois anos de vida monástica, pediu que o trans-
ferissem então para o Mosteiro de Santa Cruz de 
Coimbra. António se entregou de alma e coração 
ao estudo e à prática das virtudes dos monges. 

Ali iniciou sua formação religiosa e ao completar 
30 anos, idade requerida para ordenação à épo-
ca, tornou-se sacerdote. Os frades que passavam 
pelo Mosteiro a caminho de África com objetivo 
de convencer os mouros à verdadeira fé cristã, 
anunciando a paz, o bem e o amor ao próximo, 
sensibilizavam António para a missão evangeliza-
dora dos discípulos de Francisco de Assis. Vendo 

os frades que ali pernoitavam, 
enviados que eram pelo irmão 
Francisco de Assis que se fizera 
radicalmente pobre e os enviava 
mundo afora para falar do amor, 
uma das principais virtudes do 
cristão, Santo António junta-se 
a eles para pregar a verdadeira 
fé em Jesus Cristo. Sua trajetó-
ria de pregação do evangelho 

foi realizada em diversos países. Partiu para Mar-
rocos e, em lá chegando, foi acometido de uma 
doença pertinaz que o obrigou a voltar a Portu-
gal. Uma grande tormenta leva o barco a aportar 
em Messina, na Sicília e, restauradas as forças, 
segue para Assis para se encontrar com Francisco 
de Assis e participar do capítulo, uma reunião pe-
riódica dos frades que de todos os lados acorriam 
para se firmarem na vocação e entoar louvores a 
Deus. Exerceu seu ministério no norte da Itália, 
na França, sempre com brilhante eloquência. Sua 
última jornada apostólica foi em Pádua, Itália, 
país que se tornaria a sua segunda pátria. Ali suas 
pregações eram assistidas por crianças, jovens e 
adultos que lhe devotavam um amor incomen-
surável. Após sua morte na cidade de Pádua, um 
grande Santuário foi construído em sua honra. Por 
esta razão temos hoje Santo António de Lisboa e 
Santo Antonio de Pádua. Em ambos os casos se 
trata da mesma pessoa. Santo António de Pádua é 
reconhecido como um dos 35 Doutores da Igreja.

FestividAdes do diA de sAnto António
João aPareCiDo Da luZ
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cArNEIrO: Carta dominante: 3 de Ou-
ros,	 que	 significa	 Poder.	 Amor:	 Procure	
dar um pouco mais de atenção às crian-
ças da sua família. saúde: Evite comidas 

com alto teor de gordura porque o colesterol terá 
tendência para subir. dinheiro: a sua situação 
económica manter-se-á estável.
números da sorte: 7, 28, 16, 38, 24, 41

tOurO: Carta dominante: O sol, que 
significa	Glória,	Honra.	Amor:	O	amor	e	
o carinho reinarão na sua relação afeti-
va. saúde: a rotina poderá levá-lo a esta-

dos depressivos. dinheiro: sem problemas neste 
campo da sua vida. 
números da sorte: 29, 32, 43, 14, 2, 27

gémEOs: Carta dominante: Cavaleiro 
de	Espadas,	que	significa	Guerreiro,	Cui-
dado. amor: deixe de lado as tristezas e 
aproveite mais efusivamente os momen-

tos bons que a vida lhe oferece. saúde: Cuidado 
com as suas costas. dinheiro: período sem alte-
ração	nas	finanças.
números da sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28

cArANguEjO: Carta dominante: a im-
peratriz,	 que	 significa	Realização.	Amor:	
apague de uma vez por todas as recor-
dações do passado. saúde: não se auto-

medique, procure antes o seu médico. dinheiro: 
Esta é uma boa altura para fazer uma doação de 
caridade. números da sorte: 14, 18, 26, 48, 35, 7

lEÃO: Carta dominante: 3 de Espadas, 
que	 significa	 Amizade,	 Equilíbrio.	 Amor:	
Lute pelo verdadeiro amor, não se dei-
xe	 influenciar	por	 terceiros.	Saúde:	Vigie	

o seu estômago. dinheiro: não se precipite nas 
suas compras, pode sair prejudicado.
números da sorte: 17, 23, 38, 9, 49, 3

vIrgEm: Carta dominante: a torre, que 
significa	Convicções	Erradas,	Colapso.
amor: se falar mais abertamente acerca 
dos seus sentimentos, poderá ver progre-

dir a sua relação afetiva. saúde: Cuide da sua 
saúde física, faça mais exercício. dinheiro: Com 
trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objeti-
vo. números da sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20

bAlANÇA: Carta dominante: valete de 
Paus,	que	significa	Amigo,	Notícias	Inespe-
radas. amor: irá manifestar-se em si uma 
grande energia sensual. saúde: Consulte 

o seu médico e faça exames de rotina. dinheiro: 
resolverá os seus problemas facilmente.
números da sorte: 25, 11, 33, 5, 17, 1

EscOrpIÃO: Carta dominante: O 6 de 
Copas,	que	significa	Nostalgia.	Amor:	Não	
deixe que os seus familiares mais afasta-
dos tenham saudades suas, contacte com 

eles. saúde: possíveis problemas com o aparelho 
digestivo. dinheiro: tenha cuidado com os falsos 
amigos, pois nem sempre as pessoas que nos sor-
riem são as mais verdadeiras. 
números da sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14

sAgItárIO: Carta dominante: 7 de Es-
padas,	 que	 significa	 Novos	 Planos,	 In-
terferências. amor: Estará muito carente, 
procure ser mais otimista quanto ao seu 

futuro sentimental. saúde: tendência para dores 
de cabeça. dinheiro: período favorável, aproveite 
bem este momento. números da sorte: 23, 11, 36, 

44, 29, 6

cAprIcÓrNIO: Carta dominante: valete 
de	Ouros,	que	significa	Reflexão,	Novida-
des.	Amor:	Guarde	o	seu	sarcasmo	e	fique	

atento às queixas do seu par. saúde: Espere um 
período regular. dinheiro: poderá investir em no-
vos projetos, mas com prudência.

números da sorte: 20, 27, 9, 14, 40, 32

AquárIO: Carta dominante: valete de 
Espadas,	 que	 significa	Vigilante	 e	Atento.	
amor: andará muito exigente ao nível dos 

afetos e das carícias. saúde: sentir-se-á cheio de 
energia. dinheiro: aproveite bem as oportunidades 
que lhe surjam. 
números da sorte: 21, 14, 16, 23, 45, 9

pEIxEs: Carta dominante: O 2 de Es-
padas,	 que	 significa	 Afeição,	 Falsidade.	
amor: não seja tão possessivo e ciumento. 

saúde: tente dormir as horas necessárias para o 
seu bem-estar físico e psicológico. dinheiro: não 
gaste mal o seu dinheiro.
números da sorte: 45, 9, 28, 34, 17, 41

SudoKu

2

PenSAmento dA SemAnA
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PAlAVrAS cruzAdAS

horóscoPo mAriA helenA mArtins

SoluÇão

hOrIzONtAIs: 1. adira, ária. 2. boa, Coser. 3. ar, sal, irar. 4. Calor, aro. 5. Elaborar, 
Eu. 6. alar, Lata. 7. as, taramela. 8. uso, rodar. 9. godo, sul, ai. 10. Odiar, nos. 11. 
Crer, acaso. vErtIcAIs: 1. abade, auge. 2. dor, Lasso. 3. ia, Cal, Odor. 4. sabat, Ode. 
5. acalorar, ir. 6. Olor, rosa. 7. ás, raladura. 8. rei, ramal. 9. irra, ter, na. 10. areal, 
aos. 11. grou, aviso.
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Juiz ‘criAtivo’ voltA A
surPreender com sentençA
as sentenças de Mi-

chael Cicconetti têm-
-lhe valido atenção me-
diática e até uma página 
na Wikipedia.
O juiz Michael Cicconetti 

volta a colocar o tribunal 
de Painesville, no estado 
do Ohio, Estados Unidos 
na agenda mediática com 

uma das suas sentenças. 
O juiz, saliente-se, é co-

nhecido pelo que descreve 
como “justiça criativa”.
Desta vez, o caso envolve 

uma mulher que delibera-
damente optou por não pa-
gar a ‘corrida’ de táxi que 

fez. 
O taxista acabou por apre-

sentar queixa e Victoria 
Bascom teve mesmo de ir a 
tribunal, perante o juiz Mi-
chael Cicconetti, adianta o 
The Telegraph.
Depois de condenada, 

chegou a hora da sentença e 
o juiz foi claro: ou Victoria 

Bascom cumpria 60 dias 
de cadeia, ou então estava 
obrigada a fazer uma cami-
nhada de 48 quilómetros – 
a mesma distância em que 
andou de táxi sem pagar –, 
caminhada essa que teria 
de fazer no período de 48 

horas.A mulher acabou por 
aceitar esta segunda pena, à 
qual acrescia ainda 100 dó-
lares de multa.
O juiz Michael Cicconetti 

ficou conhecido depois de 
várias condenações curio-
sas: uma mulher que aban-
donou dezenas de gatos na 
floresta foi obrigada a pas-
sar a noite na floresta; um 
homem que chamou porcos 
a agentes policiais teve de 
ficar no centro da cida-
de, durante duas horas, no 
meio de porcos.
Recentemente, uma mu-

lher acusada de usar gás 
pimenta numa vítima foi 
condenada a ser ela própria 
alvo de um ataque com gás 
pimenta. Só no momento 
em que a sentença foi le-
vada a cabo é que percebeu 
que se tratava de água. 
o susto, ainda assim, 

terá servido de lição.Por 
padrão, este juiz dá aos 
condenados a escolher en-
tre cumprir pena de pri-
são ou aceitar uma das 
suas sentenças criativas’.

EscOlhAs NA vIDA
há momentos em que é preciso escolher entre viver 
a sua própria vida plenamente, inteiramente, com-
pletamente, ou assumir a existência degradante, ig-
nóbil e falsa que o mundo, na sua hipocrisia, nos 
impõe.

hOrIzONtAIs: 1. Esteja unido por aderência. Composição mu-
sical para uma só voz por vezes acompanhada de coros. 2. be-
névola. Costurar. 3. O espaço aéreo. substância utilizada para 
condimentar os alimentos. Enfurecer. 4. Elevação de tempera-
tura de um corpo. Qualquer abertura circular. 5. preparar gra-
dualmente. a minha pessoa. 6. dar asas a. recipiente cilíndrico 
que acondiciona alimentos ou refrigerantes. 7. aquelas. peça de 
madeira, em forma de cunha, para fechar uma porta ou cancela. 
8. Costume. Fazer andar à roda. 9. seixo boleado pelas águas. 
O meridiano. suspiro. 10. detestar. Contr. da prep. em com o art. 
def. os. 11. acreditar. Eventualidade.

vErtIcAIs: 1. aquele que governa na abadia. apogeu. 2. sofri-
mento físico ou moral. Frouxo. 3. avançava. Óxido ou hidróxido 
de cálcio. perfume. 4. descanso religioso que, conforme a lei de 
moisés, os Judeus deviam observar no sétimo dia da semana. 
Composição poética de assunto elevado e destinada ao canto. 
5. Entusiasmar. passar de um lugar a outro. 6. Cheiro agradável. 
Flor da roseira. 7. Carta de jogar. Fragmentos das substâncias 
passadas pelo ralador. 8. monarca. Lanço secundário de estrada 
ou caminho de ferro. 9. apre. possuir. sódio (s.q.). 10. Lugar de 
muita areia. Contr. da prep. a com o art. def. os. 11. ave pernalta, 
da família dos cultrirrostros. advertência.
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F1: hAmilton voltA A vencer no cAnAdá

Montreal esteve em Festa e mi-
lhares de pessoas oriundas 

dos quarto pontos do globo não 
quiseram de forma alguma deixar 
de marcar a sua presença neste 
que é, sem dúvidas algumas, um 
dos melhores grandes Prémios no 
Mundo.
Portador de um potencial económi-

co de cerca de 80 milhões de dóla-
res durante o período do evento, este 
também, tem a sua meia culpa no 
que diz respeito ao famoso mercado 
do sexo... infelizmente centenas de 
jovens se fazem recrutar por diver-
sas agências para que durante o fim-
-de-semana se façam procurar pelos 
mais “indesejáveis” TURISTAS. 

Incapazes de separar FORMULA 
1 e SEXO o que, numa boa verda-
de, nada tem a ver uma coisa com 
a outra. Mas, segundo dizem esses, 
(lamentáveis senhores turistas que 
infelizmente não olham ao mal que 
podem fazer a essas jovens adoles-
centes) faz parte do GLAMOUR o 
que contorna eventualmente a ima-
gem do CIRCO da F1...
Quanto a nós deploramos a ideia...

enfim.
Mas vamos ao relato integral do 

que foi o nosso GRANDE PRÉMIO 
DO CANADÁ, este uma vez mais 
abençoado pela mãe natureza com 
muito sol e pouca chuva embora 
o fresco da manhã se fez sentir no 
“Bassin Olympique”.
E como habitualmente no Cana-

dá, às quintas-feiras, aproveitámos 
para falar com alguns pilotos, depois 

da tradicional manhã de PORTAS 
ABERTAS estas que efetivamente 
estiveram muito concorridas pois a 
presença do público foi verdadei-

ramente demarcável. Encontrámos 
Lewis Hamilton, Campeão em títu-
lo, na esperança de nos falar do que 
se passou no GP do Mónaco, o qual 
num tom de voz bem diferente nos 
disse: falamos do Canadá, o Mónaco 
já é do passado... tentamos mais uma 
vez e fechou-nos a porta  dizendo 

que o circuito da Ilha Notre-Dame é 
um bom circuito, salientando o fato 
da Mercedes GP estar no bom cami-
nho e à frente de todos. A Ferrari e a 
McLaren utilizaram alguns dos seus 
tokens para aumentar o potencial do 
motor para a corrida, mas, segundo 

Vetel e Alonso, ainda estão na reta-
guarda da Mercedes ..
Sexta-feira, as coisas já são um 

pouco diferentes... dez da manhã, 

os primeiros abordam a pista. Estas 
duas sessões de treinos saíram todos 
os dados telemétricos e aerodinâmi-
cos para as melhores afinações para 
as classificativas. E, como por magia 
Lewis Hamilton com um tempo de 
1 16 212seg, conseguiu superar o 
seu companheiro de equipa e agora 
rival Nico Rosberg por 0.415 milé-
simas de segundo. Os ataques vie-
ram de R.Grosjean da Lotus mas, 
longe, longe para intimidar o traba-
lho atualmente feito pela Mercedes. 
Duas da tarde e começa a segunda 
sessão e esta teve pouca dura pois a 
chuva torrencial que caiu no circuito 

HélDer DiaS
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acabou por cancelar a sessão. Não 
sendo uma decisão sua como nos 
disse Lewis Hamilton da Mercedes 
este ainda veio à pista mas acabou 

por bater na proteção de pneus víti-
ma de um despiste. Embora com a 
batida Hamilton liderou a segunda 
sessão de treinos à frente de Sebas-
tian Vettel e Kimi Raikkonen da Fer-
rari, e, Nico Rosberg da Mercedes 
GP. A Ferrari ganhou de vantagem 
com a utilização dos novos Tokens, 
disse-nos Hamilton que espera ver 
uma boa luta nas classificativas.

Sábado: Os ensaios livres da ma-
nhã marcam o começo de mais um 
dia de festa para os milhares pessoas 
que invadiram o circuito, e, apenas 
15 minutos para terminar o tempo 
regulamentar, Filipe Nars da Sauber, 
perde controle do seu monolugar e 
bate fortemente nos muros de prote-
ção saindo ileso do acidente... 
Nico Rosberg dominou a terceira 

sessão seguido de Raikkonen da Fer-

rari e R. Grosjean da Lotus F1 team .
Eis chegado o momento mais dese-

jado do dia as CLASSIFICATIVAS 
estas que determinam as melhores 

posições para a largada na corrida. 
E, o primeiro golpe de teatro surge: 
R. Grosjean da Lotus F1 team arran-
ca o melhor tempo do Q1, enquanto 
o tri-campeão do Mundo Sebastian 
Vettel da Ferrai, com problemas no 
motor não passa, comungando da 
mesma sorte Massa, Merhi, Stevens 
e Jenson Button. O Q2 foi sem sur-
presas e outro Campeão do mundo 
não passa, Fernando Alonso levan-
do consigo também C. Sainz, Vers-
tapen, Ericsson e F. Nars. O Q3 tal 
como se esperava a supermacia da 
MERCEDES GP mais uma vez es-
teve presente e Lewis Hamilton, tal 
como vem sendo habitual em Mon-
treal arrancou impecavelmente a 
pole position, a sua 44 em carreira.

Domingo, Lewis Hamilton venceu 
o GP do Canadá depois de uma cor-
rida em que não deu grandes chan-
ces ao seu companheiro de equipe, 
Nico Rosberg, que apesar de sempre 
o ter seguido de perto, nunca esteve 
em condições de atacar o inglês. 
Pela primeira vez este ano, o pódio 

não foi somente ocupado por ho-
mens da Mercedes e Ferrari, já que 
desta vez foi a vez de Valtteri Bottas, 
que superou Kimi Raikkonen na fase 
inicial da corrida, assegurando o pri-
meiro pódio do ano para a Williams. 
Espetacular corrida de Sebastian 

Vettel, que largou do fim da grelha  
e terminou na quinta posição, logo 
atrás do seu companheiro de equipe 
na Ferrari, Kimi Raikkonen. 
Sexta posição para Felipe Massa, 

que também realizou uma grande re-
cuperação, mas já não foi a tempo de 

chegar mais à frente na corrida. 
Depois de muitos problemas nas 

etapas anteriores, mecânicos e inci-
dentes, Pastor Maldonado foi sexto 
e obteve o seu melhor resultado do 
ano. Nos lugares pontuáveis fica-
ram ainda Nico Hulkenberg, Dan-
nil Kvyat e Romain Grosjean. Fora 
da corrida, ficaram, novamente as 
duas McLaren, em mais um fim de 
semana muito complicado para os 
homens de Woking. 

Com estes resultados, Hamilton au-
menta novamente a margem que tem 
no campeonato, colocando-a agora 
em 17 pontos. Valtteri Bottas apro-
ximou-se um pouco de Kimi Rai-
kkonen, mas ainda está a 15 pontos 
do compatriota, Maldonado pontuou 
pela primeira vez e passou para 14º 
no campeonato, Nico Hulkenberg só 
pontuou na Austrália e agora no Ca-
nadá. 
Um dos momentos de destaque do 

GP do Canadá foi quando Fernando 
Alonso não gostou dos pedidos do 
engenheiro da McLaren para poupar 
combustível e não escondeu o desa-
grado. A determinada altura, o enge-
nheiro da McLaren pediu ao piloto 
espanhol para reduzir o ritmo para 
economizar combustível. Alonso 
não gostou. “Não quero e não vou. 
Já estou com muitos problemas. Pi-
lotando assim até pareço um ama-
dor!”, atirou o espanhol pouco antes 
de abandonar, com falta de potência 
no V6 Turbo da Honda. Foi o ter-
ceiro abandono consecutivo do es-
panhol. A verdade é que as palavras 
de Alonso não caíram bem junto do 

engenheiro da McLaren. “Vamos ter 
grandes problemas”, reagiu Stallard. 
Quanto ao famoso pião feito por 
Kimi Raikkonen este explicou-me: 
A minha rodada foi exatamente a 
mesma história do ano passado, não 
tive nenhum problema em qualquer 
uma das sessões, mas por alguma 
razão, hoje algo estranho aconteceu 
com o acelerador e não podia con-
trolá-lo. Foi uma coisa muito triste. 
Tentámos recuperar, mas estávamos 

em táticas diferentes da Williams. 
No geral, tivemos um bom fim de se-
mana, definitivamente Tentámos em 
algumas áreas, mas é claro que este 
não é o resultado que esperava esta 
manhã. Vamos continuar a trabalhar 
e a melhorar.”
 Lewis Hamilton, no final disse-

-nos: após duas etapas sem vencer, 
Lewis Hamilton voltou ao topo do 
pódio, e logo num dos seus circuitos 
preferidos: “Adoro Montreal! Adoro 
esta pista, a cidade e tive realmente 
um fim de semana fantástico.”
Próximo encontro, 21 de junho 

no grande Prémio da austria.
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AFiFA-me, AFiFA-nos

Permita o amigo leitor que retorne ao as-
sunto que abalou os alicerces do futebol 

internacional. Este é um exemplo magnífico de 
tudo aquilo que não deve existir na condução 
dos destinos de um organismo de abrangência 
mundial, que malgrado todo este escândalo, é 
reconhecido como tendo sido capaz de trazer 
o futebol para uma instância de primeira li-
nha em todos os cantos do mundo.
Mas a que preço foi isto obtido? Todo este 

evento, que ainda se desenrola e com certeza 
ainda trará algumas notícias, faz lembrar aquelas 
lendas em que o personagem da história que pre-
tende ser herói a qualquer custo, na ânsia egoísta 
desse objetivo, acaba por vender a alma ao dia-
bo toldando para sempre os resultados positivos 
que poderia obter. Se a Vida tem o condão de 
aproveitar o bem que resulta mesmo de ações 
revestidas de intenções inferiores, nunca deixa 

de assombrar o seu ator principal pois a nódoa 
persiste com aquele que se vendeu.
O ator ou atores principais, nestas ocasiões, 

deslumbrados com o poder de ação e de resulta-
dos que a Vida lhe deu, julgam-se infalíveis e se-
nhores de todas as prerrogativas que lhes surjam 
na cabeça, julgam-se acima de qualquer condi-
ção socialmente ou moralmente aceitável apenas 
pelo facto de terem recursos à sua disposição 
para fazerem o que bem entendem. Na cegueira 
que se apodera deles julgam que dominam a si-
tuação quando na verdade a situação acaba por 
dominá-los e subjugá-los fruto das suas fraque-
zas, falta de princípios e orgulho desmedido.
Este é um aspeto que persegue Humanidade 

desde tempos imemoriais, a incapacidade de as-
sumir uma responsabilidade de uma instituição 
global sem colocar em primeiro plano, e às vezes 
como único objetivo, a satisfação da sua ambi-
ção ou cupidez. A FIFA, que teoricamente é uma 
organização sem fins lucrativos, ainda no ano 
passado apresentou resultados positivos superio-
res a 300 milhões de dólares. A sua capacidade 
financeira supera a de muitos pequenos estados 

e sua influência é de valor incalculável desde 
os biliões que move direta ou indiretamente. A 
falta de educação nos mais básicos princípios 
humanos gera este tipo de comportamentos infe-
lizmente não colmatada com o atual método de 
ensino. Em nenhuma ocasião na História se tor-
nou tão premente a intervenção junto dos jovens 
para que estes tenham uma postura diferente no 
futuro. Se nos infantários existem belas regras de 
conduta, como partilhar os brinquedos, arrumar 
as coisas que se espalhou, não gritar ou empur-
rar ninguém, entre outras, nos anos subsequentes 
assistimos à implantação lenta e segura do “vale 
tudo” para vingar na vida, da competição agres-
siva que em vez de valorizar o conjunto apela 
apenas aos mais básicos instintos de domínio e 
satisfação do orgulho e cupidez individuais.
Será que é essa a única visão que temos para 

a própria Humanidade? Se sim, teremos uma 
sociedade cada vez mais vincada pelo lema de 
“afifa-me ou afifa-nos com um valor gordo e te-
rás tudo o que queres”, em vez de termos uma 
sociedade capaz de gerar valor naqueles que têm 
mérito sem esmagar aqueles que por circunstân-
cias da vida não possam usufruir das mesmas 
possibilidades.

Jorge Correia

Jorge Jesus quer 
regresso de FigurA
históricA A AlvAlAde
a chegada de Jesus a 

Alvalade pode trazer 
mudanças de fundo na es-
trutura técnica do clube e já 
se fala no possível regresso 
de um histórico dos ‘verde-
-e-brancos’. Segundo está a 
ser noticiado pelo jornal A 
Bola, Jorge Jesus quer fazer 
regressar Manuel Fernan-
des a Alvalade. A ideia do 
bicampeão pelo Benfica é que a antiga glória do 
Sporting assuma um lugar de destaque na Acade-
mia do clube. O antigo jogador dos ‘leões’ poderá 
ocupar , na estrutura técnica do clube, um lugar na 
área da formação ou tratar do acompanhamento 
diário do plantel principal. Manuel Fernandes, po-
rém, que fez parte da estrutura montada por Go-
dinho Lopes, chegou a incompatibilizar-se com 
Bruno de Carvalho, mas, entretanto, as diferenças 
entre o presidente do clube e Manuel Fernandes 
terão já sido sanadas.

bArçA é cAmPeão dA euroPA
FAce A ‘velhA senhorA’ ousAdA
Formação do Barcelona foi mais forte e venceu 
jogo com justiça num jogo de parada e resposta. 
Juventus nunca se rendeu e tentou sempre chegar 
ao empate. Juventus e Barcelona encontraram-se 
este sábado, no Estádio Olímpico de Berlim, para 
disputar a final da Liga dos Campeões, a nona 
da Juventus e a oitava do Barcelona. Ambas as 
formações tentavam alcançar a tripla, depois de 
conquistarem campeonato e taças dos seus paí-
ses. Mas foi o favorito Barcelona a levar a sua 
quinta Taça dos Campeões para casa, podendo 
agora ficar com a Taça durante toda a próxima 
época (clube que vença a competição três vezes 
consecutivas ou cinco vezes). 
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grupO EstE J p
1-Dc united 16 28
2-NE revolution 15 21
3-toronto FC 12 19
4-Orlando City 14 17
5-nY red bulls 13 17
6-Columbus Crew 14 16
7-philadelphia union 16 15
8-impact montréal  10 14
9-Chicago Fire 13 14
10-new York City  14 11

Major 
League Soccer

 p j v E D
1-a. paranaense 15 6 5 0 1
2-são paulo 13 6 4 1 1
3-ponte preta 12 6 3 3 0
4-sport 12 6 3 3 0
5-Fluminense 11 6 3 2 1
6-atlético mineiro 10 6 3 1 2
7-avaí 10 6 3 1 2
8-Corinthians 10 6 3 1 2
9-Chapecoense 9 6 3 0 3
10-internacional 9 6 2 3 1
11-goiás 8 6 2 2 2
12-grêmio 8 6 2 2 2
13-Cruzeiro 7 6 2 1 3
14-Figueirense 7 6 2 1 3
15-palmeiras 6 6 1 3 2
16-santos 6 6 1 3 2
17-Flamengo 4 6 1 1 4
18-Coritiba 3 6 1 0 5
19-vasco 3 6 0 3 3
20-Joinville 1 6 0 1 5

caMpeonato
BraSiLeiro 2015

grupO OEstE j p
1-seattle sounders 14 26
2-vancouver whitecaps 16 26
3-sporting KC 14 24
4-portland timbers 15 22
5-FC dallas 14 22
6-La galaxy 16 21
7-Houston dynamo 15 20
8-sJ Earthquakes 14 19
9-real salt Lake 15 18
10-Colorado rapids 14 14

o impacte conseguiu 
algo que não fazia 

desde setembro de 2013, 
vencer fora de casa. Me-
lhor de que isso o impacto 
conseguiu esse facto fren-
te a um rival de seção e de 
maneira brilhante. uma 
vitória por 2-1 depois de 
ter estado a vencer 2-0. 
Foram golos de Maxim 

Tissot e Andrés Romero 
na segunda parte que dita-
ram a vitória aos homens 
de Frank Klopas sobre o 
Crew de Columbus. A pri-
meira metade do encontro 
foi muito equilibrada com 
duas boas oportunidades de 
golo, uma para cada lado. 
No primeiro momento, 

Nacho Piatti tentou um 
remate depois de um belo 
passe de Romero, mas o 
guardião Steve Clark fez 
uma defesa de recursos 
com o pé esquerdo. Depois 
foi a vez de Evan Bush ne-

gar o golo ao Crew com 
uma excelente parada de-
pois de um cabeceamento 
quase perfeito de Waylon 
Francis. 

O golo da equipa da casa 
só chegou nos descontos, 
embora tenha vindo a criar 
uma certa instabilidade, o 
Impacte resistiu. Os três 
pontos foram muito impor-
tantes na luta pelos playo-
ffs. O Impacto que ainda 
tem jogos em atraso conse-

guiu vencer o monstro dos 
jogos longe do Estádio Sa-
puto. 

Na última quarta-feira o 
Impacte venceu os Whi-
tecaps de Vancouver em 
casa pelos mesmos 2-1. 
Desta vez foram golos de 
MacInerney e Piatti. Um 
jogo com algumas bolas 
nos ferros de ambas as ba-
lizas. Na sequência do golo 
de MacInerney, foi Ciman 
quem atirou ao ferro ho-
rizontal antes de ver Jack 
Mac recuperar o ressalto e 

concretizar o 1-0. Aos 80 
minutos um penalty para os 
Whitecaps veio fraquejar o 
bom momento do Impacto 
mas Piatti veio restabelecer 
a vantagem para os homens 
da casa três minutos depois. 
Uma vitória sofrida com 
mais uma excelente perfor-
mance de Nacho Piatti. 

O Impacto atravessa um 
bom momento com três vi-
tórias em quatro jogos. O 
clube está bem defensiva-
mente e no ataque conse-
gue marcar golos embora 
poderiam ter sido com um 
pouco mais de oportunismo 
dos avançados. Enquanto 
se vai vencendo jogos não 
vamos criticar muito. Os 
pupilos de Frank Klopas 
parecem ter assimilado a 
estratégia proposta pela 
equipa técnica e está a dar 
frutos. Duas manchas ne-
gras, o facto de Patrice Ber-
nier e a não utilização estão 
a enervar a imprensa local e 
o próprio jogador também. 

Ele até foi titular no jogo 
frente ao Vancouver mas 
por castigo a Marco Do-
nadel. A outra, é o facto de 
Nigel Reo-Coker ainda ser 
utlizado como defesa direi-
to, se Ambroyse Oyongo e 
Cabrera, este último vem 
de uma lesão, não estarem 
aptos para o posto é algo 
estranho. Reo-Coker que é 
um médio defensivo é mui-
to melhor nessa posição. 
o próximo jogo é este 

sábado às 19h no yankee 
Stadium frente ao new 
york FC.

o imPActe sAi dA sombrA...
Daniel 
loureiro

Porto não desiste de Pedro FrAnco
e voltA A tentAr contrAtAção

o colombiano tem sido associado a um interesse dos 
portistas que, alegadamente, já terão feito uma oferta 

ao Besiktas com vista à sua contratação. O FC Porto está 
a preparar a nova temporada e, como não podia deixar de 
ser, surgem na imprensa novos nomes de reforços todos os 
dias. Desta feita é Pedro Franco, defesa-central do Besiktas 
que surge associado aos ‘dragões’, sendo que o clube já 
terá feito uma proposta para contratação do jogador. Se-
gundo escreve O Jogo, o atleta de 24 anos é indiscutível no 

clube turco, tem contrato válido até 2018, e foi, inclusiva-
mente, confirmado na seleção do seu país para disputar a 
Copa América. Para fazer o jogador ingressar no clube, os 
portistas terão oferecido uma quantia em dinheiro compen-
sada também com jogadores. Varela e Rolando estão numa 
curta lista que contará também com Opare.
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