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Agenda comunitária

Programação
Semanal
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

Visita a Montreal do Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa residente na sua área de jurisdição e informa que S. Ex.ª o Secretário 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 Comunidade 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.

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 Lusofonia às 18h, e finalmente por Rui Bandeira às 21h.

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.

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

Linha aberta 514.483.2362

Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount
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Editorial

Comemorações do 10 de Junho em Montréal
Manuel de
Sequeira Rodrigues

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

O

Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, 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 publicamente de forma fulgurante e a todos impressiona com alegria. Congrega a ação do Movimento
Associativo, Empresários, Artistas, Intelectuais
e a Comunicação Social num espírito de entreajuda. Recordamos também a capacidade que ontem 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, culturais e comerciais com o Canadá e estes remontam à primeira exploração portuguesa da Terra
Nova e Labrador nos séculos XVI e XVII. De
facto, alguns historiadores acreditam que os navegadores 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 partilhamos encontra-se nos muitos nomes espalhados
pelo Canadá, incluindo o de Labrador que se diz

Gaspar Corte-Real

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 Finanças 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 assim se rasgam novos horizontes. O homem novo
acredita na ilimitada capacidade do seu saber e

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, todos 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 contactos 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.

da sua vontade, somos artífices numa tarefa coletiva, 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».
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”.
Celebrar o Dia das Comunidades Portuguesas deve, portanto, ser igualmente uma oportunidade para o diagnóstico do caso português 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.
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Jacques Parizeau: Concretizou
um Programa Económico
com Generosidade para
o Povo do Québec

Mensagem do Secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas por ocasião do
Dia de Portugal, de Camões e das
Mensagem do Secretário
de Estado dasPortuguesas
Comunidades Portuguesas por ocasião do
Comunidades
Manuel de
Sequeira Rodrigues
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Comemorando-se no dia 10 de Junho a relação entre Portugal e as suas
onsieur Parizeau: pensaComunidades espalhadas pelo Mundor profundo e conhecedor
do, é a estas que me quero dirigir.
que era da concessão cultural dos
Comunidades
Portuguesas
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Comemorando-se no dia 10 de Junho aAs
relação
entre Portugal
e as suas
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espalhadas pelo Mundo, é a estas que Portugueses
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em praticamente todos
que infelizmente já não está aqui,
os países do Mundo, incluindo as
localidades remotas. Essa presença,
As Comunidades Portuguesas têm hoje uma dimensão global: existem Portugueses em
para além de conferir ao País uma
dimensão
muito superior
à das suas
praticamente todos os países do Mundo,
incluindo
as localidades
remotas. Essa
fronteiras físicas, dá-nos dimensão
presença, para além de conferir ao País
umae cultural
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superior à das suas
política
e tem-se
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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 portuguesa originária aos netos de portugueses nascidos no estrangeiro. Trata-se de uma alteração legislativa de enorme alcance, que faz justiça a
E no fim é a economia que conta
muitos milhares de pessoas que se sentem tão portugueses como topara uma nação com a dimensão do
dos os que vivem no nosso País, mas que, por razões meramente forQuébec: Monsieur Parizeau, histomais, se têm visto impedidos de aceder à nacionalidade portuguesa.
ricamente deixou um testemunho
Comemoremos assim em festa mais este Dia de Portugal, assumindo seu cunho no período em que foi
do orgulhosamente a nossa condição de Portugueses e de falantes da
Ministro das Finanças e Primeiro
maravilhosa Língua de Camões, na certeza de que seremos tanto mais
Ministro. Pela sua conduta de Hofortes quanto mais nos conseguirmos unir em torno dos superiores
mem íntegro entrou na consciência
interesses do País.
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 progressismo social que dimanava da

M

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

perceberam, então, que era necessário 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 pertença 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 grandes paixões, a sua personalidade
continua a inspirar a produção de
documentos e testemunhos com
seriedade, elevação e respeito, sem
recurso aos enterrados e desacreditados 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.
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Aumentos para magistrados
“sem correspondência com a
A
ministra da Justiça admitiu no parlamento dificuldades na aprovação dos Estatutos das Magistraturas resultantes de “medidas de aumento salarial que não têm qualquer
correspondência com a realidade”.
Estimou o impacto financeiro
dessas medidas, que abrange magistrados do Ministério Público
e juízes, em 32 milhões de euros
(18 milhões + 14 milhões).Paula
Teixeira da Cruz, que falava na
Comissão Parlamentar de Assuntos 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

realidade”

de meio ano após a data prevista.A ministra reconheceu 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 deslocação, esta última igual aos membros do governo ”. 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 judiciária, 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 resposta à deputada Isabel Oneto, a ministra indicou
que o concurso da carreira está no Ministério das
Finanças para aprovação. As chefias dos estabelecimentos prisionais entregaram, no Ministério
da Justiça, os telemóveis de serviço que lhes foram distribuídos, num gesto de protesto “pela
desconsideração e falta de respeito de que têm
sido alvo”. O protesto é organizado pela Associação 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

A

s grávidas que praticam exercício físico reduzem 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 comparação com as grávidas que não se exercitam, conta o
The Guardian. Gema Sanabria-Martinez, do hospital espanhol Virgen de la Luz, conduziu o estudo
que analisou 13 anteriores estudos que envolveram 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 resultados mostram que o exercício físico durante a gravidez reduz o risco de Diabetes gestacional e também reduz o ganho de peso”. Treinos aeróbicos, de
força, resistência, flexibilidade e alongamento são
os mais aconselhados.
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Simplesmente Espetacular
Império do Centro Comunitário do Espírito Santo

Sylvio Martins
Fotos de João Arruda
e de Humberto Cabral

Dois espetaculares dias contribuíram fortemente para brilhantismo geral deste popular “império”, que ano após ano continua a ser um grande
sucesso.
í esteve no fim-de-semana transato em Passando ao sábado, primeiro dia festivo, as
Anjou mais uma grandiosa festa do povo atividades decorreram na Arena Chénier, com a
por ocasião dos populares festejos locais em oração do terço, seguido da distribuição da salouvor do Divino Espírito Santo, numa arro- borosa e quente carne guisada, pão e vinho, de
jada organização do Centro Comunitário do boa qualidade e grande abundância. Nessa noite
Espírito Santo (CCES), de que Carlos Almei- tivemos um grande rebuçado para “nós” tivemos
o DJ Jeff Gouveia para animar esta noite e Dada é presidente.

A

Melo, Eddy Sousa e Tony Borge cantando juntos, e, sobressaindo impecavelmente a normalidade 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 coroas com rumo à Igreja de Notre-Dame-d’Anjou.
À frente, abria com a bandeira do Centro, seguindo-se as irmandades, as lindas donzelas com as
suas vistosas capas multicolores, a Filarmónica
Alexandre Machado, Vitor e a sua simpática vid de Melo com o seu grupo musical chamado Portuguesa de Montreal e a Filarmónica do Diesposa Patricia Machado foram os mordomos e “Internacional” que fizeram um grande espetáimperatriz, também não esquecendo lindíssima culo. Também, no final da noite, tivemos a oportunidade de ouvir três grandes cantores David de
Ashley que foi a rainha da festa.

Aline Dib
Neste dia da Festa Nacional
dos portugueses,é bom
relembrar que o vosso grande
coração vos permite superar
dificuldades que nos
aparecem insuperáveis
Conselheiro municipal
de Saint-Martin
514 577-6088
a.dib@laval.ca

vino Espírito Santo de Laval, e várias entidades
comunitárias acompanharam a procissão. A missa festiva, presidida pelo Sr. padre João Paulo
acompanhado pelo coral do S. Santo Cristo foi
bastante participada. Finda a eucaristia, o cortejo rumou para a arena supracitada, onde se desenrolaram as atividades festivas do dia, tendo
como ponto alto a distribuição das deliciosas sopas, carne cozida, massa sovada, vinho e sumos,
com abundância e aquela qualidade que tanto caracteriza esta refeição aqui.
No entretenimento, a mestre da cerimónia Sylvie Pimentel fez um ótimo trabalho ao longo dos
dois dias. Tivemos, mais uma vez, o grande DJ
Jeff Gouveia que fez bailar todos, depois tivemos o Tony Borge que fez um grande espetáculo

indo e correndo através da sala, e dançando toda
tarde. E, para finalizar a animação as duas filarmónicas 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-

Homenagem
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Luiz saraiva
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 espírito de bondade e de piedade, absorveu a festa 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 Portugal 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

ganizar uma “dominga” nesta área. E, o primeiro
Mordomo em Anjou foi o José Baieta. No ano
seguinte, em 1982, fundou-se o Centro Comunitário, juntamente com José Raposo, Amílcar da
Paz, José Sousa, João Coelho e Manuel Ferreira. 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 Alexandre Machado que fizeram uma grande festa.
Viva o Espírito Santo.

Rainha Santa Isabel

nosso mundo. Reunir povo e nobres, reunir pobres e ricos, reunir trabalhadores e patrões, reunir ignorantes e intelectuais, reunir não importa
qual associação, recreativa, desportiva ou profissional, com este magnífico pensamento “Praticar 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 acompanhadas por cortejos ou procissões. Havia a festa das
coroas (Coroas do Cristo) que abriam as atividades com um primeiro cortejo. A festa dos Mordomos, os organizadores das festas.
Havia a festa dos “bois do Santo Espírito”, desfile 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 punha uma Coroa, uma Pomba Branca e a Cruz do
Cristo.
Havia a festa dos cravos, em referência à lenda dos milagres, da magnífica pessoa que foi a
Raínha Santa Isabel. Deveremos de falar desta 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 acrescentado o vinho. Hoje as festas são ainda celebradas
nos Açores com um nível elevado, mas muitos

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 finalmente estão-se nas tintas para o povo.
Abençoadas sejam as festas do Divino Espírito Santo e abençoados todos aqueles que as
organizam.

O Festival Portugal
Homenageou Carlos Querido
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Miguel Félix

elo segundo ano consecutivo, o restaurante 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 homenageou também Sr. Carlos Querido falecido há 25 anos. O Festival apresentou as vedetas 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 descoberta da gastronomia portuguesa moderna.
Na parte musical, Sara Franco cantou a primeira em homenagem ao Sr. Carlos Querido. Seguidamente 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

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, vereador municipal de Jeanne-Mance e do Sr.
Manuel Guedes, vereador de freguesia de Rivière-des-Prairies et Pointe aux Trembles.
de junho às 18h. Sango One, de origem angolana, deu o seu “rap” a conhecer ao público. Por
outro lado, Jully Freitas vai representar o Brasil 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, socialista 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 propõe ao seu pai de o suceder no programa, e agradeceu 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.
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A Candidata de Justin Trudeau em Outremont, Rachel
Bendayan, celebra o Rico Património Português no seu Distrito

A

candidata oficial do partido liberal do Canadá, em Outremont, Rachel Bendayan,
juntou-se aos milhares de membros da comunidade portuguesa, para celebrar o festival internacional português, em Montreal no boulevard
St-Laurent, na semana passada.
A multidão de gente que se juntou é uma indicação 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 oportunidade 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 Liberal no coração, esperança e muito trabalho. A dimensão 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 empregados 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 Bendayan. A candidata oficial está determinada a construir uma melhor ajuda económica e social às comunidades, como nova deputada de Outremont.
Com a sua equipa de voluntários motivados ela tem
batido a milhares de portas. Este verão ela tem a intenção de participar em eventos comunitários, através do distrito, incluindo eventos na Igreja de San-

ta Cruz. “A Comunidade Portuguesa de Montreal eventos deste fim de semana, provaram mais uma
estende-se numa das mais vibrantes vizinhanças da 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 candidata 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 quase 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
cidade. O Plateau Mont-Royal e a comunidade tem Rachel, cujos pais chegaram de Marrocos nos anos
contribuído bastante para a evolução cultural da 1950 e 60, ao mesmo tempo que muitos chegaram
cidade.”Gostaria de ver o governo federal dar mais de Portugal, não há dúvidas que o sucesso do Canaapoio a estes valores comunitários únicos, incluin- dá será o resultado da força das suas culturas.
do o festival português internacional de Montreal.” rachel@rachelbendayan.ca
Como advogada contenciosa em arbitragem internacional, 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 pontos fortes da subscrição, particularmente no que
diz respeito à revitalização da Main, fomentando
2ª-6ª feira: 8h30-18h30
o desenvolvimento de novos projetos no Mile End.
Sábado: 9h00-16h00
Os seus pais, que chegaram ao distrito vindos de
Domingo: 10h00-13h30
Marrocos nos anos 50 e 60 inspiraram-na a reconhecer 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 participar em muitos eventos programados no festival
português entre 10 e 14 de Junho. O sucesso dos
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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

Jean rousselle
Député de Vimont

Adjoint parlementaire du ministre
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
(volet habitation)

450 628-9269

Robert Poëti

Député de
Marguerite-Bourgeoys
Ministre des Transports
Ministre responsable
de la région de Montréal

514 368-1818

David Heurtel
Député de Viau

Ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

514 728-2474

Rita Lc de Santis

GUY OUELLETTE

Adjointe parlementaire du ministre
responsable de l’Administration
gouvernementale et de la Révision
permanente des programmes
(volet governement
ouvert et transparent)

Adjoint parlementaire de la
ministre de la Sécurité publique
(volet intégrité des
administrations publiques)

Députée de Bourassa-Sauvé

514 328-6006

Député de Chomedey

450 686-0166

A Voz de Portugal | 10 DE junho de 2015 | P. 11

Luís Vaz de Camões, Príncipe
dos Poetas Portugueses
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asceu 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 Vimioso.
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, conseguiu ficar em Coimbra em companhia de seu irmão, 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 fortuna. D. Ana ficou só com o filho, sendo muito auxiliada 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 Resende. Quando a Universidade voltou novamente
para Coimbra, em 1537, Luís Vaz, como o poeta 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 desejava que o sobrinho seguisse a vida eclesiástica,
e via-o muito requestador de damas, mostrando
pouca vocação para a igreja. Chegando aos dezassete 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, encontrou-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 ardente 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 protestaram, o cónego D. Bento empregou toda a sua
influência, apresentando-se então em casa do referido 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 pesarosos com aquela separação. Sendo apresentado
na corte literária da infanta D. Maria, conviveu
com os poetas daquela época, ganhando a afeição de D. Manuel de Portugal, ainda seu parente, 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 intrigas, tanto em Lisboa, como em Sintra, onde se
reunia a corte, sendo os seus versos sempre escutados com verdadeiro interesse pelas damas, que

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 armada que partia nesse ano. O tio D. Bento já havia

os preferiam aos dos outros poetas, o que mais aumentava ainda a inveja de Pedro Caminha. A paixão 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 obrigou a desterrar-se, indo viver sem destino para o
Alentejo. Espalhada a notícia do cerco de Mazagão, 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 portuguesa, que lhe suscitaram o pensamento de fixar
para sempre o quadro da sua grandeza histórica.
Numa surpresa das tribos cabilas, de que pôde

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 estava 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. Camões não queria aceitar semelhante perdão, mas
D. Manuel pediu-lhe que o não rejeitasse, em

A Voz de Portugal | 10 DE junho de 2015 | P. 13

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 novamente as portas do paço, porque sendo o príncipe 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 adiantados os Lusíadas.
Deu-se, porém, um novo incidente, e bem funesto. 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 espadeirada a Gonçalo Borges, que o fez cair do cavalo, já moribundo. Então é que ficou irremediavelmente 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 restabelecer-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 Setembro desse ano à Índia, sem ter aportado a Moçambique. 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 Francisco 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. Segundo 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 escolheu 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 direito, 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 novas intrigas. Durante o tempo que esteve em Macau 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 modelado 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 também 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 posto em liberdade. Em 1561 houve novo vice-rei, o
conde de Redondo, que soube aproveitar-se do talento 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 Camões gozando vida mais sossegada, continuou a
empregar-se no serviço das armas.
No entretanto, as saudades da pátria amarguravam-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 Portugal. Camões aceitou, mas em Moçambique, por
causa duma questão que tivera com Pedro Barreto, 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 auxiliaram, 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, devastada pela terrível peste grande, nome porque
ficou sendo conhecida na história. Encontrou sua
mãe muito velha e muito pobre, e neste desalento, 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, depois das maiores dificuldades, um alvará em 23 de
setembro de 1571, para o imprimir, mas só se publicou 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, escolheu 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 necessidades 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, mandou 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 imortal poema está traduzido em todas as línguas (V.
Lusíadas). Camões escreveu três comédias: El-rei
Seleuco, o Anfitrião e O Filodemo, que se representaram em Lisboa. Além dos Lusíadas, compôs
formosos versos elegíacos, bucólicos, satíricos, e
uma colecção de sonetos muito apreciáveis; Rimas, publicadas em Lisboa em 1595, tendo depois muitas edições. Têm-se escrito muito acerca
do grande poeta; mencionaremos o Plutarco português; Camões, poema do visconde de Almeida
Garrett; Camões, drama do visconde de Castilho,
representado no Brasil, e impresso em 1849; Camões, drama de Cipriano Jardim, representado no
teatro de D. Maria, por ocasião das festas do centenário, 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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de

nasce com a

s origens do Dia de Portugal,
de Camões e das Comunidades na perspetiva de Conceição
Meireles, especialista em História
Contemporânea de Portugal.
Após a Implantação da República,
a 5 de Outubro de 1910, foram desenvolvidos trabalhos legislativos,
“e logo em 12 de Outubro saiu um

-la à influência da igreja”, explica
Conceição Meireles, professora de
História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do
Porto.
“Os feriados que ficaram consignados por este decreto de 12 de Outubro de 1910 foram o 1º de Janeiro,
que era o dia da Fraternidade Uni-

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

versal; o 31 de Janeiro, que evocava 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-
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República

zembro, que era o Dia da Autonomia e o Dia da Bandeira; e o 25 de
Dezembro, que passou a ser considerado o Dia da Família, tentando
também laicizar essa festa religiosa
que era o Natal”, explica a historiadora. O decreto de 12 de Junho dava
“aos municípios e concelhos a possibilidade de escolherem um dia do
ano que representasse as suas festas
tradicionais e municipais. Daí a origem dos feriados municipais”, lembra a especialista. “Lisboa escolheu
para feriado municipal o 10 de Junho, 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 Camões? “Camões representava justamente o génio da pátria, representava Portugal na sua dimensão mais
esplendorosa e mais genial”. Era essencialmente 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 republicanos 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…

O 10 de Junho “fica muito próximo
da festa religiosa que é o 13 de Junho,
ou seja, o dia de Santo António,” festa “tradicionalmente feita e realizada
em Lisboa”. Conceição Meireles refere 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 particularmente exaltado com o Estado
Novo”, o regime instituído em Portugal 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 generalização 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 Camões”. O regime procurou dar alguma continuidade “a muitos aspectos
que vinham da República”. Ou seja,
“apropriou-se de determinados heróis da República, mas não no sentido positivista, não no sentido laico
que os Republicanos lhe queriam
dar”. O Estado Novo ampliou alguns
desses aspectos “num sentido nacionalista e de comemoração coletiva
histórica, numa vertente comemorativista.

Pedro
N
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Silva,

o Canadá, como no Quebeque, uma personagem 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.

um exemplo de integração

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 instala 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 MonA primeira vez que o nome de Da Sylva aparece treal. Mesmo o inverno não impede o nosso anaqui é no final de 1673. Tem cerca de 25 anos. cestral de viajar. O correio será entregue com um
Ele está empenhado por seis meses ao Bertrand carrinho puxado por um boi ou um cavalo. Em
1693, em documentos de arquivo, é feita menção do mensageiro Da Silva, que é pago 20 soles
para transportar cartas para Montreal.
Em 23 de dezembro de 1705, o tenente Raudot, dá-lhe o título de “primeiro carteiro” e formalmente pede-lhe para livrar as ordens do rei:
“Sendo necessária para o rei e para o bem público do serviço nesta colónia de estabelecer um
mensageiro para levar as ordens em todos os luChesnay, 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, habitantes de Château-Richer. Pedro Da Silva assina o contrato de casamento com uma mão firme.
A família Da Silva irá primeiro estabelecer em
Beauport, onde os dois primeiros filhos nasceram: Marie-Louise e Maria Madalena. É aí que

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

alain Côté O.d.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
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gares deste país, sempre que necessário, e ser informado 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 assumir os dos indivíduos para entregar ao seu endereço e de voltar com as respostas de e relatar
as respostas. “
Pedro Da Silva, com 70 anos de idade, morreu a 2 de agosto de 1717, na cidade de Quebeque. Ele foi enterrado no mesmo dia depois
de receber os sacramentos da Igreja. Faleceu
no hospital Hotel-Dieu, após 12 dias de internamento. A rapidez do seu funeral pode sugerir que ele foi vítima da epidemia de febre
maligna que afectou a colónia em 1717 e 1718.
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

onsidera-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 perdendo 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 negativa 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 separação seja acatada como algo que faz parte do
casamento. Ou seja quando eles perguntarem:
“Mãe tu vais ficar casada com o pai para sempre?” 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 começar 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 ficar 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 incompetentes que não sabem procurar a sua alma gémea e que sofrem em demasia. Vão querer isso
para elas? Para evitar essa fuga em massa do
casamento, a saída é, como sempre, a honestidade. Seguir educando para o eterno é uma incongruência. Ninguém fica no mesmo emprego
para sempre, ninguém pode prometer uma estabilidade vitalícia em relação a nada, e se a maioria das mudanças é considerada uma evolução,
um aperfeiçoamento, porque é que o casamento
não pode ser visto dessa mesma forma descomplexada e sem stress?
No entanto existem sempre aqueles que preferem não se arriscar: mantém-se escondidos
na mesma trincheira sem se mover, escondidos 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.

O Fenómeno
Augusto Machado
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da

Emigração
superam este valor. Recentemente, o ministro
adjunto afirmou que nos três anos anteriores
à crise de 2008 “emigraram em média, anualmente, 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 Portugal, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), na estimativa mensal há dias divulgada – 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.

Há quem diga convictamente que está
no sangue dos portugueses de quererem 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 emigram porque não têm emprego nem futuro
neste país.
Lembro-me, nos anos 60, quando estudava,
na Marymount High School, MTL. para completar o meu Secundário - (à noite, porque de
dia era preciso trabalhar), de um colega de origem 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 Vamos dar um exemplo de uma jovem de 24
anos, natural e residente no Porto, que continua
great Empire, centuries ago!”
a depender economicamente dos pais. “Acabei
Exatamente, desde há séculos que temos este o curso, diz ela, mas não consigo encontrar emdesejo e vontade de percorrer o mundo, de prego na área em que me formei. O único trabadescobrir e conviver com outros povos mes- lho que me apareceu, depois de tanta procura,
mo quando estes são muito diferentes de nós e agarrei-o logo, trabalho num centro comercial
falam, como é natural, um idioma diferente do onde ganho 20 euros por dia, às vezes trabalho
nosso. Para nós, isso nunca foi, nem é obstácu- mais de 10 horas por dia... É pouco. Mas é melo: aprendemos logo a falar a língua daqueles lhor que nada”, afirmou a jovem. “Desde que
que nos recebem. Obedecemos e cumprimos as acabei o curso, já enviei centenas de currículos
leis do país. Pronto, não somos perfeitos, mas para outras tantas empresas e de nenhumas obsomos sempre bem-vindos e respeitados em tive resposta - e há currículos que nem escrevo
qualquer parte do mundo... E isso, meus ami- que sou licenciada porque já sei que vão consigos, para todos aqueles milhões de portugueses derar que tenho habilitações a mais para trabae portuguesas que vivem e trabalham em dife- lhar naquela área”, confessou a jovem.
rente partes do planeta, merecem os nossos parabéns por saberem respeitar e honrar o nome Compreende-se, pois, porque é que a nossa juventude, depois de se formar, procura
do nosso querido Portugal.
o seu primeiro emprego no estrangeiro... Se
2. Hoje o fenómeno da emigração continua a esta tendência continuar, não é difícil adivicrescer sem sinal de abrandamento, embora os nhar as consequências no futuro; uma popupolíticos tentem desvalorizar o tema. Segundo lação envelhecida. Alguém escreveu: “Não
o Observatório da Emigração, em 2013 saíram há futuro para os que não pensam nele...”
de Portugal 110 mil pessoas e os dados de 2014

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.

OCCUPAÇÃO DUPLA Belo 2plex muito bem Bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no
situado na rua Sewell. 2 qrts no rés-de-chão. rés-de-chão. Bom terreno. Muito tranquilo mas
Cave de 5’ 10’’. Quintal. A VER! $549,000 nego. perto de tudo. $359,000 nego.

Apartamento renovado para alugar. Disponível Casa familiale semi-destacada com cave e grana 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. de terreno, 3 qrts em cima. Teto refeito, janelas
mudadas, air condicionado central $259,900 .
Rua Coloniale/Rachel. $1350/mês

Apreciar
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a natureza tem um custo

António Pedro Costa

F

ui, pela primeira vez, à Lagoa das Furnas, depois da entrada em vigor das taxas nas Caldeiras 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 fumarolas, onde se colocam o famoso cozido das Furnas.
Fiquei sinceramente triste porque a mãe natureza
foi tão pródiga por aquelas bandas e o homem passou a comercializá-la. Por isso, ao tomar conhecimento, nestes dias, de uma petição contra a adoção
de taxas nas caldeiras da Lagoa das Furnas, subscrita 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 petição pretendem que a Assembleia Legislativa dos
Açores discuta a legalidade da aplicação das taxas,
consideradas injustas e injustificadas pela população 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, ainda 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 sobrecarregar 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 Março de um pacote de taxas veio obrigar os visitantes
ao pagamento da entrada na zona das caldeiras, assim 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 realizar 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 intenso 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 considerou 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 ajudar a que este assunto seja devidamente tratado nas
instâncias próprias. É de bom senso trazer o assunto para a discussão pública, dado que as Furnas são
património dos Açores e não para usufruto apenas
da população do Concelho da Povoação. Uma comerciante das Furnas, que era uma adepta fervorosa 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 comercial 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 postos 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?

Vou Passar a Jogar
no Euromilhões
Hélio Bernardo Lopes

Pois é verdade, caro leitor, vou agora passar a jogar 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 particular. Movimentando-se nestes ambientes verbas astronómicas, 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 olimpíadas. Simplesmente, tudo isto sempre se soube, tal
como durante duas décadas teve lugar com a prática 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 países. O segundo porque é, com a Arábia Saudita,
um apoiante líquido do Estado Islâmico, e o primeiro por não ter Vladimir Putin continuado a contemporizar 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 impaciência. Interessante é notar que Gilberto Madaíl e Luís
Figo ainda não tenham percebido esta realidade,
parecendo acreditar que, tirando da FIFA estes dirigentes, tudo passará a funcionar na base da mais
estrita legalidade!! De resto, sendo os factos passados ao nível da FIFA, eles terão de possuir metástases no âmbito de mil e uma confederações e federações. E se olharmos o nosso mais recente caso,
agora no domínio do funcionamento do Hospital de
Santa Maria, e atentarmos nas palavras do Bastonário 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.
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Câmbio do dólar canadiano
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1 Euro = CAD 1.398620
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, T.:1.613.729.0883
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020 Rua de University, S: 2425, T.: 514.499.0359
Horário de Atendimento
2ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

importadores

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

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

canalizador

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

Mercearia
Portuguesa

www.leparadisdupoulet.com

renovações

Gilberto
Renovações
ligeiras

contabilistas

Chouriçor Inc.

A mercearia das famílias portuguesas

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

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

restaurantes

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

TRAGA O SEU VINHO

LE Grill
Tasquaria

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

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

www.solmar-montreal.com

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.
transportes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

vende-se

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

monumentos

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

eletricidade

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

Resto-café no Boul. St-Jean em DDO. Todo equipadoNum lugar estratégico e bastante ocupado.
ideal para um restaurante com especialidade
portuguesa (frango grelhado). Há uma grande comunidade 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 zumba...). 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

serviço
Precisa de dinheiro? Emprestamos
dinheiro para 1ª e 2ª hipoteca.
514-601-8798
Préposer para tomar conta de pessoas idosas, com bom coração, honesta, com muita
experiência, se está interessada no meu
serviço liga Lina: 514-820-5331
Perca peso de forma natural e definitiva. Programa
nutricional recomendado por médicos.
Acompanhamento gratuito
Carlos Palma: 514-961-0770

Assistência domiciliária
a idosos, em Portugal

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

fotógrafo

padaria

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.

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

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

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

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

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

T.: 514.668.6281

MERCEARIAS

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

restaurantes

Cimento, cerâmica,
e muito mais

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal	T.:514.495.3284
Ass. de Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau, Laval, 	T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal	T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal	T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal	T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. Portuguesa do West Island
4789 Boul. des Sources, Montreal T.:514.684.0857
AssOCIAÇÃO DA
Terra Quebequente	T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal	T.:514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal	T.:514.844.1011
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

renovações
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EMPREGOS

aluga-se

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
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
Paisagista com
experiência e
“pavé-uni”, etc.
Trabalho em Laval.
Salário conforme
experiência.
450-963-3462

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista
procura para trabalhar
nos jardins. Bom salário.

514-554-0213
ou 450-641-7389

Apartamento no centro de Vila-Moura, Algarve. Renovado, 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 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
Aluga-se grande 51/2 no segundo andar duplex Villeray
e 6ª ave. disponível para o 1º de julho. Autocarro a porta, e metro a 5m. Ar condicionado mural. Parque em
frente. 514-863-9334

Urgente
padaria notre maison
precisa-se de um padeiro com
experiência.

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

514-844-2169

Urgente
padaria notre maison
precisa-se de um pasteleiro
com experiência.

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

514-844-2169

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

Urgente
Precisa-se de caixeiras e ajudante de
cozinha a tempo inteiro, que fala bem
francês. Muito bom salário.
514-688-1015
Paisagista Robert Caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de
pedra e alcatrão com experiência e carta de condução de classe 5. Precisamos também um assitente
paisagista. Assunto sério e salário segundo
a experiência. 514-766-8390

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
PRECISA-SE de senhoras para fábrica em plena expensão. Cortinados, colchas, e vestuário desportivo. Vai trabalhar com máquinas plain, overlock e blind stitch.
Contatar: Lina Pereira: 450 665 5180 ext 241
ou telemóvel: 514 296 4597
Restaurante português muito conhecido na comunidade está a procura de um cozinheiro/a com experiência
em cozinha tradicional português e grelhados.
514-844-4588 ou 514-969-4588

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: 514327-2200 ou email info@mondialuminium.com

vende-se

Urgente, vende-se recheio de uma casa.
Preço barato. 450-668-1578

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

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

†

António Camacho

Faleceu em Pierrefonds, no
dia 07 de junho de 2015, com
a idade de 79 anos, o Sr. António 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 netos Matthew, Natasha (Kevin), Joshua, Nakita (Patrick),
Rowena, Nicolas, Kaleb e Natalia, sua fiel companheira canina 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 funeral terá lugar, amanhã, dia 11 de junho, após missa de
corpo presente pelas 10h00, na igreja Santa-Cruz, seguindo depois para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges
onde será sepultado em cripta.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

ANTÓNIO DE MEDEIROS
1942 – 2015

Faleceu em Montreal, no dia
06 de junho de 2015, com 73
anos de idade, António de Medeiros, natural de Vila Franca
do Campo, São Miguel, Açores, esposo de Maria Natália
Furtado Rebelo.
Deixa na dor a sua esposa
Maria Natália, a sua irmã Maria Ilda (falecido António Firmínio Arruda), o/a cunhado/a
Maria Furtado (falecido Armando Chibante) e Fabiano
Rebelo (Maria da Estrela Moniz), os/as sobrinhos/as Silvino Arruda (Maria Fernanda), António Arruda, João Arruda (Zélia), Maria de Fátima 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), Nathalie Rebelo, Nancy Rebelo (Tony), assim como restantes 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 pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

†

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 idade 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 restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram 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 passada, 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 Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

MEMORANDUM
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 tristeza. 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.
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anedotas
Num domingo pela manhã, um homem cortava a
relva calmamente quando a sua vizinha loira caminhou 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 novamente. 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 estúpido não pára de dizer que a minha caixa de
correio está cheia!!!

Coisas

do

José de Sousa

Q

Corisco

ueria começar por dar os parabéns ao
Jornal que, tão generosamente me acolhe, que é o mordomo das Festas do Divino
Espírito Santo, em Santa Cruz para o próximo 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 semanas às quartas-feiras, vão buscar religiosamente
o jornal e levam para si e para os amigos e demais família.
Ainda há dias fui jantar com uns amigos quebequenses ao Solmar, para ouvir uns fados e
também pela qualidade da casa, que não precisa
de apresentação, o meu amigo e grande fadista, grande craque de futebol, guitarrista e mais
e mais, José João, que estava muito bem acompanhado 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 história.
Falando no papa Francisco foi com imensa alegria 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 próprio 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 senhor 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 pessoas diferentes, MAS POUCAS FAZEM A DIFERENÇA”. Autor Incógnito.

Festividades do dia de Santo António
João Aparecido da Luz

T

odo 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, desfilando 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 importante de Lisboa. A Câmara Municipal da cidade patrocina na
Catedral da Sé, em grande estilo
e com rara beleza, o casamento
comunitário de 13 casais, que recebem todo enxoval, o carro para
transporte da noiva e a festa de bodas. Santo António 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 contra 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 transferissem 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.
Receita da semana

Garoupa

com

ingredientes:

Puré

de

500g de Garoupa; 4 Dentes de alho; 1 Limão; 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

Ali iniciou sua formação religiosa e ao completar
30 anos, idade requerida para ordenação à época, 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 evangelizadora 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 trajetória de pregação do evangelho
foi realizada em diversos países. Partiu para Marrocos e, em lá chegando, foi acometido de uma
doença pertinaz que o obrigou a voltar a Portugal. 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 periódica 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 incomensurável. 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.

Cenouras

e

Espargos

preparação:
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 panela com água a ferver para cozer as batatas e as cenouras 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. Reduza 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.

volta a
surpreender com sentença

A

s sentenças de Michael Cicconetti têm-lhe valido atenção mediática 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

fez.
O taxista acabou por apresentar queixa e Victoria
Bascom teve mesmo de ir a
tribunal, perante o juiz Michael Cicconetti, adianta o
The Telegraph.
Depois de condenada,
chegou a hora da sentença e
o juiz foi claro: ou Victoria

uma das suas sentenças.
O juiz, saliente-se, é conhecido pelo que descreve
como “justiça criativa”.
Desta vez, o caso envolve
uma mulher que deliberadamente optou por não pagar a ‘corrida’ de táxi que

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

Horóscopo

horas.A mulher acabou por
aceitar esta segunda pena, à
qual acrescia ainda 100 dólares de multa.
O juiz Michael Cicconetti
ficou conhecido depois de
várias condenações curiosas: uma mulher que abandonou dezenas de gatos na
floresta foi obrigada a passar a noite na floresta; um
homem que chamou porcos
a agentes policiais teve de
ficar no centro da cidade, durante duas horas, no
meio de porcos.
Recentemente, uma mulher 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 levada 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 entre cumprir pena de prisão ou aceitar uma das
suas sentenças criativas’.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Procure
dar um pouco mais de atenção às crianças 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 afetiva. Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados 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, Cuidado. Amor: Deixe de lado as tristezas e
aproveite mais efusivamente os momentos bons que a vida lhe oferece. Saúde: Cuidado
com as suas costas. Dinheiro: Período sem alteração nas finanças.
Números da Sorte: 17, 25, 30, 2, 9, 28
Caranguejo: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor:
Apague de uma vez por todas as recordações do passado. Saúde: Não se automedique, 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 deixe 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 progredir a sua relação afetiva. Saúde: Cuide da sua
saúde física, faça mais exercício. Dinheiro: Com
trabalho e esforço conseguirá atingir o seu objetivo. Números da Sorte: 49, 10, 5, 19, 11, 20

Balança: Carta Dominante: Valete de
Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. 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 afastados 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 sorriem são as mais verdadeiras.
Números da Sorte: 9, 46, 27, 33, 21, 14
Sagitário: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. 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, Novidades. Amor: Guarde o seu sarcasmo e fique
atento às queixas do seu par. Saúde: Espere um
período regular. Dinheiro: Poderá investir em novos 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 Espadas, 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

Pensamento da semana
Escolhas na vida
Há momentos em que é preciso escolher entre viver
a sua própria vida plenamente, inteiramente, completamente, ou assumir a existência degradante, ignóbil e falsa que o mundo, na sua hipocrisia, nos
impõe.
palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Esteja unido por aderência. Composição musical para uma só voz por vezes acompanhada de coros. 2. Benévola. Costurar. 3. O espaço aéreo. Substância utilizada para
condimentar os alimentos. Enfurecer. 4. Elevação de temperatura de um corpo. Qualquer abertura circular. 5. Preparar gradualmente. 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. Sofrimento 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.
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.

Juiz ‘criativo’
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F1: Hamilton
M

Hélder Dias

ontreal esteve em Festa e milhares 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 económico de cerca de 80 milhões de dólares 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 diversas agências para que durante o fim-de-semana se façam procurar pelos
mais “indesejáveis” TURISTAS.

volta a

Incapazes de separar FORMULA
1 e SEXO o que, numa boa verdade, 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 adolescentes) faz parte do GLAMOUR o
que contorna eventualmente a imagem 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 Canadá, às quintas-feiras, aproveitámos
para falar com alguns pilotos, depois

Vencer

no

Canadá

da tradicional manhã de PORTAS Vetel e Alonso, ainda estão na retaABERTAS estas que efetivamente guarda da Mercedes ..
estiveram muito concorridas pois a Sexta-feira, as coisas já são um
presença do público foi verdadei- pouco diferentes... dez da manhã,

ramente demarcável. Encontrámos
Lewis Hamilton, Campeão em título, 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 caminho 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

os primeiros abordam a pista. Estas
duas sessões de treinos saíram todos
os dados telemétricos e aerodinâmicos 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 milésimas de segundo. Os ataques vieram de R.Grosjean da Lotus mas,
longe, longe para intimidar o trabalho 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
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acabou por cancelar a sessão. Não rari e R. Grosjean da Lotus F1 team . chegar mais à frente na corrida.
sendo uma decisão sua como nos Eis chegado o momento mais dese- Depois de muitos problemas nas
disse Lewis Hamilton da Mercedes jado do dia as CLASSIFICATIVAS etapas anteriores, mecânicos e incieste ainda veio à pista mas acabou estas que determinam as melhores dentes, Pastor Maldonado foi sexto
e obteve o seu melhor resultado do
ano. Nos lugares pontuáveis ficaram ainda Nico Hulkenberg, Dannil 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.

por bater na proteção de pneus vítima de um despiste. Embora com a
batida Hamilton liderou a segunda
sessão de treinos à frente de Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen da Ferrari, 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 manhã 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 proteção saindo ileso do acidente...
Nico Rosberg dominou a terceira
sessão seguido de Raikkonen da Fer-

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 controlá-lo. Foi uma coisa muito triste.
Tentámos recuperar, mas estávamos

posições para a largada na corrida.
E, o primeiro golpe de teatro surge:
R. Grosjean da Lotus F1 team arranca 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 surpresas e outro Campeão do mundo
não passa, Fernando Alonso levando consigo também C. Sainz, Verstapen, Ericsson e F. Nars. O Q3 tal
como se esperava a supermacia da
MERCEDES GP mais uma vez esteve presente e Lewis Hamilton, tal
como vem sendo habitual em Montreal arrancou impecavelmente a
pole position, a sua 44 em carreira.

Com estes resultados, Hamilton aumenta novamente a margem que tem
no campeonato, colocando-a agora
em 17 pontos. Valtteri Bottas aproximou-se um pouco de Kimi Raikkonen, 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 Canadá.
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 desagrado. A determinada altura, o engenheiro 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. Pilotando assim até pareço um amador!”, atirou o espanhol pouco antes
de abandonar, com falta de potência
no V6 Turbo da Honda. Foi o terceiro abandono consecutivo do esDomingo, Lewis Hamilton venceu panhol. A verdade é que as palavras
o GP do Canadá depois de uma cor- de Alonso não caíram bem junto do
rida em que não deu grandes chances 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 homens 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 primeiro 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 recuperação, mas já não foi a tempo de

em táticas diferentes da Williams.
No geral, tivemos um bom fim de semana, 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
Jorge Correia

P

ermita o amigo leitor que retorne ao assunto 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 linha 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 pretende ser herói a qualquer custo, na ânsia egoísta
desse objetivo, acaba por vender a alma ao diabo 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 resultados que a Vida lhe deu, julgam-se infalíveis e senhores de todas as prerrogativas que lhes surjam
na cabeça, julgam-se acima de qualquer condição 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 situação quando na verdade a situação acaba por
dominá-los e subjugá-los fruto das suas fraquezas, falta de princípios e orgulho desmedido.
Este é um aspeto que persegue Humanidade
desde tempos imemoriais, a incapacidade de assumir uma responsabilidade de uma instituição
global sem colocar em primeiro plano, e às vezes
como único objetivo, a satisfação da sua ambição ou cupidez. A FIFA, que teoricamente é uma
organização sem fins lucrativos, ainda no ano
passado apresentou resultados positivos superiores 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 infelizmente não colmatada com o atual método de
ensino. Em nenhuma ocasião na História se tornou 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 empurrar ninguém, entre outras, nos anos subsequentes
assistimos à implantação lenta e segura do “vale
tudo” para vingar na vida, da competição agressiva 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 terás tudo o que queres”, em vez de termos uma
sociedade capaz de gerar valor naqueles que têm
mérito sem esmagar aqueles que por circunstâncias da vida não possam usufruir das mesmas
possibilidades.

Jorge Jesus

quer
regresso de figura
histórica a Alvalade

A

chegada de Jesus a
Alvalade pode trazer
mudanças de fundo na estrutura 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 Fernandes a Alvalade. A ideia do
bicampeão pelo Benfica é que a antiga glória do
Sporting assuma um lugar de destaque na Academia 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, porém, que fez parte da estrutura montada por Godinho 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

Europa
senhora’ ousada

é campeão da

face a ‘velha

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 países. 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).

O Impacte

A Voz de Portugal | 10 DE junho de 2015 | P. 27

sai da sombra...

gar o golo ao Crew com
uma excelente parada deDaniel
pois de um cabeceamento
Loureiro
quase perfeito de Waylon
Impacte conseguiu Francis.
algo que não fazia
desde setembro de 2013, O golo da equipa da casa
vencer fora de casa. Me- só chegou nos descontos,
lhor de que isso o Impacto embora tenha vindo a criar
conseguiu esse facto fren- uma certa instabilidade, o
te a um rival de seção e de Impacte resistiu. Os três
maneira brilhante. Uma pontos foram muito imporvitória por 2-1 depois de tantes na luta pelos playoter estado a vencer 2-0.
ffs. O Impacto que ainda
Foram golos de Maxim tem jogos em atraso conse-

O

Tissot e Andrés Romero
na segunda parte que ditaram a vitória aos homens
de Frank Klopas sobre o
Crew de Columbus. A primeira 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-

guiu vencer o monstro dos
jogos longe do Estádio Saputo.
Na última quarta-feira o
Impacte venceu os Whitecaps 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 balizas. Na sequência do golo
de MacInerney, foi Ciman
quem atirou ao ferro horizontal 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 performance de Nacho Piatti.
O Impacto atravessa um
bom momento com três vitórias em quatro jogos. O
clube está bem defensivamente e no ataque consegue 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 negras, o facto de Patrice Bernier 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 Donadel. A outra, é o facto de
Nigel Reo-Coker ainda ser
utlizado como defesa direito, 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 muito melhor nessa posição.
O próximo jogo é este
sábado às 19h no Yankee
Stadium frente ao New
York FC.

Porto não desiste de Pedro Franco

e volta a tentar contratação
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. Segundo escreve O Jogo, o atleta de 24 anos é indiscutível no

O

clube turco, tem contrato válido até 2018, e foi, inclusivamente, 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 compensada também com jogadores. Varela e Rolando estão numa
curta lista que contará também com Opare.
Major
League Soccer
GRUPO ESTE
1-DC United
2-NE Revolution
3-Toronto FC
4-Orlando City
5-NY Red Bulls
6-Columbus Crew
7-Philadelphia Union
8-Impact Montréal
9-Chicago Fire
10-New York City

J	P
16
28
15
21
12
19
14
17
13
17
14
16
16
15
10
14
13
14
14
11

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

Campeonato
Brasileiro 2015
1-A. Paranaense
2-São Paulo
3-Ponte Preta
4-Sport
5-Fluminense
6-Atlético Mineiro
7-Avaí
8-Corinthians
9-Chapecoense
10-Internacional
11-Goiás
12-Grêmio
13-Cruzeiro
14-Figueirense
15-Palmeiras
16-Santos
17-Flamengo
18-Coritiba
19-Vasco
20-Joinville

P	J	V	
15 6 5
13 6 4
12 6 3
12 6 3
11 6 3
10 6 3
10 6 3
10 6 3
9 6 3
9 6 2
8 6 2
8 6 2
7 6 2
7 6 2
6 6 1
6 6 1
4 6 1
3 6 1
3 6 0
1 6 0

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

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