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Todo o Património dos Donos
Está Nas Mãos Da Justiça

Augusto
Machado

B

arcos, jóias, obras
de arte e automóveis juntaram-se a
perto de 600 imóveis
arrestados pela justiça
a ex-administradores
e empresas do Grupo
Espirito Santo (GES)
para salvaguardar o
pagamento de indemnizações aos lesados,
no termo dos processos-crimes em curso.
Segundo a notícia, o
objetivo dos imóveis
arrestados serão para
atingir uma verba a rodar os dois milhões de
euros – ou seja, o montante aproximado conhecido dos prejuízos
dos lesados no caso da
falência do BES e do
Grupo Espírito Santo.
A operação foi protagonizada pela Unidade
da Polícia Judiciária,
num inquérito dirigido pelo Departamento
Central de Investiga-

ção tendo como objetivo inventariar os bens
dos ex-responsáveis
do BES, entre os quais
os administradores Ricardo Salgado, Amílcar Morais Pires e José
Manuel Espírito Santo.
Os inspetores da PJ estiveram nas casas dos
suspeitos desde manhã cedo até à noite
onde recolheram dados sobre os bens mais
valiosos encontrados
na posse dos ex-banqueiros, visados em
dezenas de processos
relativos ao colapso do
BES. De acordo com
a Procuradoria Geral
da República, foram
realizadas cinco buscas. Foram visitadas as
residências de Ricardo
Salgado, em Cascais e
na Herdade da Comporta. Quanto ao ex-administrador financeiro do BES, Amílcar
Morais Pires, esse foi
alvo de buscas pelo
menos, numa quinta

localizada na zona de
Alenquer.
Os lesados reclamam
dois mil milhões de euros. A medida de resolução aplicada ao BES,
em agosto passado e
que originou a criação
do Novo Banco, provocou um problema
para os investidores
que aplicaram as suas
poupanças no dito “papel comercial” de empresas do Grupo Espirito Santo, vendido aos
balcões do BES. Os
lesados entre particulares e fundos exigem
o montante que investiram. No total serão
cerca de 3000 os clientes detentores do tal
“papel comercial” de
empresas do GES e representam um montante global de créditos a
receber superior a 500
milhões de euros. Estes clientes tinham, em
média, cerca de 200
mil euros aplicados,
que correspondiam a
cerca de 30% do seu
património total. O

do

reembolso aos clientes
do BES está na origem
do braço de ferro entre
o Banco de Portugal, a
CMVM e o Novo Banco. Nenhuma destas
entidades quer assumir
a responsabilidade de
pagar aos lesados. Carlos Costa, do Banco de
Portugal, defende que
nem o Novo Banco
nem o seu futuro dono
têm qualquer responsabilidade no reembolso daqueles títulos de
dívida, já o supervisor
do mercado de capitais
argumenta que deve
ser o Novo Banco a
assumir o pagamento.
Entretanto, os lesados
já garantiram que vão
manter os protestos na
rua e à porta do Novo
Banco enquanto as autoridades “continuam a
mentir e a fugir às suas
responsabilidades”, dizem os que protestam.
E quem é o culpado
disto tudo?... Ricardo Salgado assumiu o
cargo diretivo do BES
ainda antes de 1974,

Bes
fugiu para o Brasil em
1975 e, no regresso,
construiu uma rede de
influências que garantiu crescimento e uma
forte presença do banco e das empresas do
Grupo Espírito Santo e
na economia portuguesa e com muita proximidade ao poder político. Chamavam-lhe
o DDT – Dono Disto
Tudo, mas, em 24 de
julho do ano passado,
caiu definitivamente
em desgraça. Perdeu
a liderança do banco
e do grupo. Quanto ao
timing das apreensões,
o antigo bastonário da
ordem dos Advogados, Marinho Pinto,
critica o facto de só
agora se estar a fazer
a apreensão, uma vez
que o inquérito já tem
onze meses. As medidas de salvaguarda dos
interesses dos clientes
lesados deveriam ter
sido tomadas muito
mais cedo.
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Editorial

Jean Doré,

o

Manuel de
Sequeira Rodrigues

Sol-Nascente

Montréal... Interessa que isto fique sublinhado
como corretivo ao sorriso manhoso do presente.
Na nossa última conversa disse: a vida autárquica não é um ato de fé, de dogmas. É um trabalho.

Vive da inteligência na análise das situações, sempre num profundo respeito pelo cidadão, de abrir
os horizontes da civilidade e de um progresso humanizado. Até sempre Amigo Jean Doré.

M

orreu Jean Doré no espaço de uma ilha
fluvial, mas brilha alto a chama na cidade como centro de decisões, de florescimento
cultural e desenvolvimento económico, que é o
espelho do papel ativo com a evolução a partir
do seu mandato como Presidente da Câmara
de Montréal, marcada por conquistas democráticas, da ciência e da tecnologia. No entanto
a lógica de progresso, não é facilmente compatível com a luta pelo reconhecimento de valores
e identidades que são o motor da história.
Em 1985 os portugueses permaneciam praticamente isolados no Québec. Sob a influência das
Comemorações do 25 de Abril, desenvolveram-se nesta altura os contactos oficiais com a Câmara de Montréal o Governo Federal e Provincial.
Compreende-se, assim que circulassem por Montréal pouquíssimas notícias sobre a Comunidade
portuguesa. O primeiro desembarque oficial de
politícos do Québec na Comunidade portuguesa,
ocorreu com Jean Doré nas Comemorações do
Dia da Liberdade de Portugal em Montréal, no
grande salão de festas da Missão Santa Cruz, por
iniciativa do Movimento Democrático Português
de Montréal. Apesar da sua importância, foi um
acontecimento... Este Amigo dos portugueses fez
parte juntamente com Gerard Godin do caminho
que celebrizou os portugueses em Montréal.
A memória de Jean Doré representa, indubitavelmente, convocar a memória; ou melhor dizendo,
do período em que muitos portugueses entraram
como funcionários na Câmara de Montréal e foi
Jean Dore que abriu a porta. Creio que isso está
claro para toda a gente. Gostaria de enfatizá-lo.
Aliás – como orador na sessão – sinto-me obrigado a fazê-lo. Pertenceu de corpo e alma ao movimento que democratizou a Câmara de Montréal
e entre estes, ainda mais, aqueles que desejavam
uma rutura com o passado de muitas dúvidas. Foi
um Presidente com uma disciplina rigorosa, todos
sabiam com o que podiam contar e até a cidade de
Montreal era limpa.
Neste enquadramento, entendo que evocar Jean
Doré, na companhia de amigos e admiradores de
várias gerações e sensibilidades ideológicas, mas
que, em conjunto não perderam o respeito pelos
ideais de crença num futuro possível de solidariedade ativa, de equidade na justiça e na distribuição da riqueza, que fazia parte do seu desejo,
inspirado no ideal humano.
Jean Doré foi, perante as circunstâncias um Sonhador do Possível para todos, Bem viverem em
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Utl Apresenta Santa Cruz Tem Talento
Francisca Reis

O

Salão da Missão Santa Cruz foi palco
pela terceira vez de uma competição de
talentos na nossa comunidade, sábado passado dia 20 de junho.
O serão foi preenchido por talentos desconhecidos, muito entusiasmo e amizade, tornando-se
muito difícil para os júris pois todos os participantes possuíam bastante talento.

As Vencedoras com
primeiro lugar: Elijah Botelho, Ariel Pereira, Mari Gomes e
suas irmãs. Em segundo lugar: Brian Melo,
Amanda Pereira, Guiomar, Amália e Ricardo.
Em terceiro lugar:
Clara Guedes, Nicole
Tavares, Ismael, Ashley e Zé. A destacar na
noite a fadista Marta

senhoras tivemos bifanas e mais doçarias. Os
prémios foram oferecidos por Felice Saulnier,
proprietária da Pharmaprix Mont-Royal. O Padre José Maria Cardoso
agradeceu a participação
de todos, e a todos quanto têm contribuído para os
eventos da U.T.L. sendo
este o último evento da
Universidade de Tempos
Livres antes de fechar
para férias de Verão. Bem-haja e saúde a todos os ta-

A Esmeralda Borges deu as boas vindas a todos. A mesa do júri era composta por Francisca
Reis eu mesmo, e Marta Raposo.
As concorrentes foram divididas em três grupos: crianças, com Elijah Botelho, Brian Melo,
Amanda Pereira, Clara Guedes; jovens e adultos
com Ariel, Guiomar, Nicole, Ismael; grupos com
Marie Gomes e suas irmãs, Amália e Ricardo,
Ashley e Zé, As Papoilas.

lentos. Uma das melhores parte deste evento foi
entregar a medalha ao Senhor Ismael de 83 anos
de idade que pela primeira vez que recebeu uma
medalha.
Raposo que nos encantou com alguns fados, o
Senhor Luíz Saraiva com a leitura de um poema,
e não podíamos deixar de assinalar a presença do
Senhor Alex Norris acompanhado pelo seu filho.
As organizadoras deste evento foram Sandra
Costa, Edite Igreja, Esmeralda Borges com a
ajuda de Manuela Grilo, Senhora Olga, Senhora Lurdes Grilo que preparou as malassadas que
estavam uma delícia, ainda com ajuda de outras

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

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

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Conhecer
N

História

A Voz de Portugal | 24 DE junho de 2015 | P. 5

a

este dia comemorativo da festa nacional
da província do Quebeque, o jornal A Voz
de Portugal quer apresentar a história desta
terra que nos acolheu. Na próxima edição vamos apresentar todas as nossas festas de São
João através da comunidade de Montreal e

Laval.
Até 1763 - Diversas tribos nativas americanas viviam na região que atualmente consiste a
província do Quebec milhares de anos antes da
chegada dos primeiros europeus. Tais tribos eram
pertencentes a três famílias nativo-americanas
diferentes: os inuit (popularmente conhecidos
como esquimós), os iroqueses e os algonquinos.
Os inuit viviam no extremo norte, enquanto as
tribos algonquinas e iroquesas viviam na região
sul do Quebec, próximas ao vale do Rio São Lourenço. Os franceses tomaram posse da região que
atualmente corresponde ao Canadá, e fundaram a

cidade de Quebec.
O primeiro europeu a explorar o interior do Quebec foi o francês Jacques Cartier. Ele navegou ao
longo do Rio São Lourenço, tendo desembarcado
em terra várias vezes. Gaspé, a Cidade de Quebec
e Montreal estão localizadas no locais onde três
destes desembarques foram realizados. Cartier,
então, reivindicou a região à coroa francesa. Esta
região tornar-se-ia a base das colónias francesas
na América do Norte, a Nova França.
Em 1608, com o apoio do Rei Henrique IV da
França, Samuel de Champlain fundou Quebec,
com seis famílias totalizando 28 pessoas, sendo
o primeiro assentamento bem-sucedido criado
no Canadá. A colonização da região foi lenta e
difícil. Muitos colonizadores morreram devido
às rigorosas condições climáticas e à falta de suprimentos. Em 1630, 22 anos depois, apenas 100
colonos viviam no assentamento de Quebec. Dez
anos depois, a população aumentaria para 359
colonos.
Champlain rapidamente aliou-se com os nativos americanos algonquinos e montagnais. Estas

do

duas tribos estavam em guerra com os iroqueses.
Champlain também conseguiu fazer com que alguns jovens colonos franceses vivessem com os
algonquinos e os montagnais para que eles pudessem aprender idiomas indígenas e se adaptassem à vida na região. Estes jovens colonos, conhecidos como Voyageurs, como Étienne Brûlé,
estenderam a influência francesa até a região dos
Grandes Lagos, bem como sob as tribos nativas
hurões que viviam ali. Nas primeiras décadas da
existência do Quebec, apenas algumas poucas
centenas de colonos viviam na região, enquanto
que as colónias inglesas ao sul eram muito mais
populosas e ricas. O Cardeal Richelieu, um conselheiro do Rei Luís XIII da França, queria que
a Nova França tivesse a mesma importância que
as colónias inglesas ao sul. Em 1627, Richelieu
criou a Companhia dos Cem Associados para investir economicamente na Nova França e prometeu lotes de terra para as pessoas que tivessem
interesse em migrar à Nova França. Isto atraiu
centenas de pessoas e tornou o Quebec uma importante colónia mercantil. Champlain eventualmente foi nomeado o Governador da Nova França. Ele proibiu que qualquer colono não católico
vivesse na região. Protestantes foram obrigados
ou a renunciar a sua fé e a suas crenças, para continuar a morar na Nova França, ou foram obrigados a mudar-se. Muitos dos protestantes escolheram mudar-se, migrando para as colónias inglesas
ao sul. A Igreja Católica e missionários católicos
como jesuítas e recollets ficaram firmemente estabelecidos no território. Richelieu também introduziu um sistema semifeudal de agricultura,
que seria típico do Vale do São Lourenço até o
século XIX. Ao mesmo tempo, porém, as colónias inglesas ao sul começaram a expandir-se ao
norte, em direção do Vale do São Lourenço, e em
1629, o assentamento de Quebec foi capturado,
ficando sob controle inglês até 1632. Champlain,
então, ordenou a Sieur de Laviolette a fundação
de outro posto comercial, onde atualmente fica a
cidade quebequense de Trois-Rivières.
Champlain morreu em 1635 e a Igreja Católica
tornou-se a força dominante na Nova França. Em
1642, a Igreja apoiou economicamente um grupo de assentadores, que fundaram Ville-Marie,
na ilha de Montreal, um pequeno assentamento
que, posteriormente, viria a ser a cidade de Montreal. Por volta da década de 1640, missionários
jesuítas subiram até a região dos Grandes Lagos
e converteram religiosamente muitos dos hurões
que viviam na região para o cristianismo. Os missionários logo entraram em conflito com os iroqueses. Estes constantemente atacavam Montreal
e, por volta de 1649, ambos as missões jesuítas
e os hurões estavam quase completamente destruídas.
Por volta da década de 1650, Montreal ainda tinha apenas algumas centenas de assentadores e
a Nova França quase caiu completamente frente
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Quebec

aos constantes ataques iroqueses. Em 1660, o colono francês Adam Dollard des Ormeaux liderou
uma força militar, composta por franceses e hurões, contra uma força muito maior de iroqueses.
Nenhum dos franceses sobreviveu. Em 1663, a
Nova França finalmente tornou-se mais segura
quando o rei Luís XIV criou uma nova Província
da França. Em 1665, ele enviou uma força militar francesa ao Quebec e o governo da colônia
foi reformado. Em 1665, Jean Talon foi enviado
pelo ministro da marinha francesa, Jean-Baptiste
Colbert, para a Nova França, para servir como
o primeiro intendente da região. Estas reformas
limitaram o poder do bispo de Quebec, que, anteriormente, era a autoridade mais poderosa na
Nova França.
O censo de 1666 feito na colónia, realizado por
Jean Talon no inverno de 1665-1666, revelou uma

população de 3 215 habitantes na Nova França —
muito mais do que algumas décadas passadas. A
maior parte desta população morava na região do
atual Quebec. Porém, havia uma grande disparidade entre o número de pessoas do sexo masculino (2 034) e do sexo feminino (1 181). Como
resultado, esperando fazer da colónia a capital do
Império Colonial da França, Luís XIV de França
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concordou em enviar mais de 700 mulheres solteiras (que tinham entre 15 a 30 anos de idade)
para a Nova França. Elas passariam a ser conhecidas como as “Filhas do Rei”. Ao mesmo tempo,
casamentos com nativas indígenas foram incentivados, e vários homens solteiros, conhecidos
como engagés, foram enviados da França para a
Nova França. Um deles, Étienne Trudeau, foi um
dos ancestrais do futuro primeiro-ministro canadense Pierre Elliott Trudeau. Em 1689, os ingleses e os iroqueses invadiram a Nova França, após
muitos anos de conflitos menores ao longo dos
territórios franceses e ingleses. Esta guerra, conhecida como a Guerra do Rei William, terminou
em 1697, mas uma segunda guerra, a Guerra da
Rainha Ana, começou em 1702. O Quebec sobreviveu às invasões anglo-iroquesas em ambas as
guerras, mas Port Royal e Acádia passaram para
controle inglês em 1690. Em 1713, o Tratado de
Utrecht estabeleceu relações de paz entre a Inglaterra e a França — o custo aos franceses foi
a perda definitiva da Acádia e da Terra Nova e

francesas no Vale de Ohio. Porém, a Nova França
então tinha somente cerca de 50 000 habitantes
— um número muito maior em comparação aos
números do início do século — enquanto que as
colônias anglo-americanas possuíam então mais
de 1 000 000 de habitantes. Foi muito mais fácil
para os colonos anglo-americanos organizar ataques contra a Nova França do que foi para os colonos franceses a organização de ataques contra
colónias britânicas. Em 1755, o general Edward
Braddock liderou uma expedição militar contra o
forte francês Duquesne. Apesar de ter uma grande vantagem numérica, além do suporte militar
dos iroqueses, a a força militar de Braddock foi
derrotada, sendo que o próprio morreu em batalha. Em 1758, o Reino Unido novamente capturou o Forte Louisbourg, permitindo o bloqueio
do Rio São Lourenço e, assim, o envio de novas
tropas por parte da França às colónias francesas — a sentença de morte da Nova França. Em
1759, os britânicos cercaram a Cidade de Quebec, pelo rio, e uma força militar, liderada pelo

Labrador — os franceses continuariam a ter controle sobre a histórica Louisiana, e os territórios
que formam atualmente as províncias canadenses
de Quebec, Ontário, Ilha do Príncipe Eduardo e
Nova Brunswick.
Após a assinatura do tratado, a Nova França começou a prosperar economicamente. Indústrias
como a pesca e a agricultura, que haviam sido
medíocres sob o controle de Talon, começaram a
crescer. Uma estrada foi construída entre Quebec
e Montreal. Novos portos foram construídos, e
centros portuários mais antigos foram modernizados. O número de colonos aumentou bastante,
e por volta de 1720, toda a região que constitui a
província do Quebec possuía 24 594 habitantes.
A Igreja Católica ainda mantinha controle sobre
a educação e programas de ajuda social na Nova
França. Esses anos de paz é conhecido como a
“Idade de Ouro” da Nova França. A paz durou até
1744, quando William Shirley, então governador
da colónia britânica de Massachussets, comandou
um ataque contra o Fort Louisburg. Os franceses
mostraram-se incapazes de resistir ao ataque britânico, e Louisburg passou para domínio britânico. Tentativas francesas de tomar o forte em 1746
falharam. O forte passou novamente ao controle
francês sob o Tratado de Aquisgrão, mas isto não
parou a guerra que se desenvolvia entre a França e o Reino Unido, e suas respectivas colônias.
Em 1754, a Guerra Franco-Indígena começou,
como parte da Guerra dos Sete Anos (esta começou tecnicamente na Europa apenas em 1756).
A primeira batalha da guerra resultou na derrota
de uma pequena força militar britânica, liderada pelo coronel George Washington, por tropas

general James Wolfe, derrotou os franceses, liderados pelo general Louis-Joseph de Montcalm,
na Batalha dos Campos de Abraham, em setembro. Os soldados em Quebec renderam-se completamente em 18 de setembro, e um ano depois,
em 1760, todo o norte da Nova França (atual Ontário, Quebec, Nova Brunswick e Ilha do Príncipe Eduardo) foram capturados pelos ingleses. O
último governador da Nova França, Marquis de
Vaudreuil-Cavagnal, rendeu-se aos britânicos em
8 de setembro de 1760, e os franceses cederam o
Canadá aos ingleses no Tratado de Paris, assinado em 10 de fevereiro de 1763.
1763 - 1899 - Os britânicos dividiram a Nova
França em três províncias coloniais: as províncias de Nova Brunswick, Nova Escócia e do Quebec, esta última anteriormente localizada no que
é atualmente o sul do Ontário e do atual Quebec.
Os britânicos permitiriam aos colonos franceses
a liberdade de expressão religiosa e idiomática,
assim permitindo que o catolicismo e a língua
francesa sobrevivessem no Quebec. Porém, os
britânicos tentariam posteriormente assimilar a
cultura francesa à cultura britânica.
A Revolução Americana de 1776 teve início em
1775, onde os Estados Unidos declaravam sua independência do Reino Unido. Com o fim da guerra, e a independência dos Estados Unidos, vários
colonos anglo-americanos que eram leais ao Reino Unido saíram dos Estados Unidos. Alguns
instalaram-se nas colónias de Nova Brunswick e
Nova Escócia, enquanto outros migraram de volta ao Reino Unido. Porém, a maioria instalou-se
no sul da província colonial do Quebec. Logo,

a população do sudoeste da província tornou-se
majoritariamente anglófona, concentrados primariamente no sudoeste, em contraste com o nordeste, de população primariamente francófona.
Crescentes atritos começaram a se desenvolver
entre os colonos britânicos e franceses. Para tentar resolver este problema, o Reino Unido dividiu
a província do Quebec em duas. A parte sudoeste
da antiga província colonial do Quebec tornou-se o Canadá Superior, base do atual Ontário, enquanto que a parte nordeste tornou-se o Canadá
Inferior, que corresponde ao que hoje é o Quebec.
Em 1837, colonos franceses iniciaram uma rebelião no Canadá Inferior, pedindo por maior
autonomia política. A rebelião foi extinguida por
tropas britânicas ainda no mesmo ano, porém,
reiniciariam no ano seguinte, somente terminando por completo em novembro de 1838. Os britânicos enviaram Lord Durham para o Canadá
Superior para investigar os motivos que levaram
à rebelião. Durham aconselhou ao Reino Unido a união do Canadá Superior com o Inferior
— para tentar assimilar os colonos francófonos
à cultura dos colonos anglófonos — e também
maior autonomia às colónias britânicas na América do Norte. Em 1841, o Canadá Superior foi
fundido com o Canadá Inferior, assim formando
uma única província do Canadá. O governo desta província colonial recebeu maior autonomia e
soberania sobre assuntos regionais. O governo
desta única província do Canadá era formado por
um número igual de francófonos e de anglófonos.
Porém, a população anglófona da província crescia mais rapidamente do que a francófona e, em
torno da década de 1850, a população anglófona da província do Canadá já era maior do que a
população francófona. Isto gerou grandes atritos
entre os anglófonos e os francófonos. O Quebec
passou a se destacar como o centro econômico
do Canadá a partir da década de 1830. Em 1825,
o Canal de Lachine foi inaugurado, permitindo a
grandes navios navegarem o Rio São Lourenço,
na secção ao longo da Ilha de Montreal. Isto tornou Montreal um dos maiores centros portuários
da América do Norte. Ferrovias e estradas foram
construídas, e Montreal passou a se destacar também como o principal pólo industrial, ferroviário
e bancário do Canadá.
Em 1865, políticos da província do Canadá
juntaram-se com políticos de outras colónias britânicas na América do Norte em três diferentes
encontros. Como resultado destes encontros, as
províncias do Canadá, Nova Brunswick e Nova
Escócia juntaram-se em uma única Confederação
do Canadá. Além disso, a província do Canadá
foi dividida em duas, nas atuais províncias de
Ontário e Quebec, segundo o Ato da América do
Norte Britânica. Em 1 de julho de 1867, o Canadá tornou-se independente do Reino Unido. Os
atritos entre a população francófona do Quebec
e os anglófonos do resto do país diminuíram por
algum tempo após a independência do Canadá.
Segundo o Ato da América do Norte Britânica,
crianças de todo o país teria direito a receber educação apropriada em francês ou em inglês. A minoria anglófona no Quebec continuou a dispor de
escolas protestantes que ensinavam em inglês, e
pagas pela província. Porém, o mesmo não ocorreu em várias cidades no resto do país, onde as
minorias francófonas não tinham direito de receber educação em francês. Isto novamente levou a
grandes atritos entre os francófonos quebequenses e o resto do Canadá.
Dois acontecimentos no final do século XIX
aumentaram ainda mais os atritos entre francófonos quebequenses e o resto do Canadá. Em
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1885, o francófono Louis Riel, líder da Rebelião
de Saskatchewan, foi capturado e executado no
local da atual província canadense de Saskatchewan. Já em 1899, a Guerra dos Boers teve início
na colónia britânica de África do Sul. Os anglófonos canadenses, leais ao Reino Unido, queriam
a participação ativa e urgente do Canadá ao lado
do Reino Unido. Já os francófonos eram contra
qualquer participação canadense na guerra. O então primeiro-ministro do Canadá, o francófono
quebequense Wilfrid Laurier, enviou uma pequena força de voluntários à África do Sul, gerando
grande controvérsia no Quebec. Vários quebequenses opuseram-se ao fornecimento de qualquer suporte económico e/ou militar ao Reino
Unido. Liderados por Henri Bourassa, tais quebequenses acreditavam firmemente que canadenses deviam ser leais primariamente ao Canadá, e
não a outros países.
1900 – 1960 - As duas primeiras décadas do século XX foram um período de rápida industrialização no Quebec. Em 1912, a província praticamente dobrou de tamanho, tendo expandido
em direção ao norte, até a Baía de Hudson e o
Estreito de Hudson. O Quebec enfrentou disputas
territoriais com a Terra Nova e Labrador, sobre
uma área no nordeste do Quebec (e ao sudoeste da Terra Nova e Labrador) rica em minerais.
A Terra Nova e Labrador então não fazia parte
ainda do Canadá. Em 1927, o parlamento britânico decidiu que a Terra Nova e Labrador tinha
o direito de ficar com o território. Este território
forma o extremo sudeste da Terra Nova e Labrador, formando uma protuberância que se estende
Quebec adentro. Desde então, as fronteiras do
Quebec não mudaram mais.
Os anos da Primeira Guerra Mundial foram de
intenso desenvolvimento económico para o Canadá como um todo. O Canadá entrara na guerra

do lado dos Aliados. Porém, muitos francófonos
não estavam interessados na guerra, acreditando
que a guerra fosse um problema exclusivamente europeu. O exército canadiano era formado
inicialmente por voluntários. O número de alistamentos no Quebec era sensivelmente menor
do que no resto do país, e o exército canadiano
estava perdendo mais soldados do que ganhando
através de alistamentos voluntários. Logo, tensões surgiram entre os anglófonos e os francófonos. Os anglófonos queriam o imediato recru-

Após o fim da guerra, a indústria quebequense
continuou a crescer rapidamente, e gradualmente
cada vez mais pessoas abandonavam os campos
em busca de melhores condições de vida nas cidades. A Grande Depressão, porém, interrompeu
este período de crescimento industrial, várias empresas faliram, e muitas pessoas ficaram desempregadas. A economia do Quebec continuaria estagnada até o início da Segunda Guerra Mundial.
A província francófona participou ativamente ao
longo da guerra. O Canadá construiu várias bases

tamento forçado, enquanto que os francófonos
eram contra. O atrito entre o Quebec e o resto
do Canadá agravou-se com a decisão do Ontário
em abolir o uso do francês em todas as suas escolas. Em 1917, o governo canadiano instituiu o
recrutamento forçado em todo o país. Isto gerou
grandes manifestações populares em Montreal e
na Cidade de Quebec. Estas manifestações foram
extinguidas com o uso de força militar.

militares na província, e muitos aviadores, tanto canadianos quanto britânicos, foram treinados
na província. A província francófona era então
a maior potência industrial do Canadá, sendo a
maior produtora de eletricidade no país, além de
ter enormes reservas de asbestos, carvão, alumínio e zinco. Ao final da guerra, a produção industrial do Quebec havia triplicado em comparação
aos anos anteriores à guerra. Porém, novamente,

a população francófona era contra o recrutamento forçado. O então primeiro-ministro do Canadá, William Lyon Mackenzie King, adotou o recrutamento forçado em 1942, mas prometeu não
enviar os soldados que fossem recrutados forçadamente à Europa. Em 1944, King rompeu sua
promessa, enviando vários soldados francófonos
quebequenses que haviam sido recrutados força-

damente. Porém, ao contrário do que havia ocorrido na primeira guerra mundial, manifestações
populares não ocorreram.
1960 – Tempos atuais
Após a morte de Duplessis, em 1959, o Quebec
continuou a prosperar economicamente, tendo
construído várias represas e localizado enormes
minas de titânio e de asbestos durante a década de
1950. O Partido Liberal do Quebec, comandado
por Jean Lesage, venceu as eleições provinciais
de 1960. Entre 1960 e 1966, Lesage governou o
Quebec. Este período é chamado de Revolução
Tranquila, onde inúmeras reformas foram implementadas no Quebec. Foi implementado um
sistema de ajuda social, foram feitos grandes investimentos no setor educacional da província e
leis que facilitavam a criação de sindicatos foram
implementados. Além disso, a província adotou
o termo nacionalista Québécois (“quebequense”) como gentílico, em substituição à expressão Canadien français (“canadense de origem
francesa”). Em 1963, todas as companhias de
eletricidade privadas que produziam eletricidade
na província foram adquiridas pelo governo de
Quebec.
Ao longo da década de 1960, o Quebec exigiu
do governo canadiano maior autonomia sobre
problemas referentes exclusivamente ao Quebec.
A província passou a administrar seu próprio orçamento sem supervisão do governo canadiano.
Todos os planos de pensão e ajuda social exercidos no Quebec e que eram administrados pelo governo canadiano passaram a ser controlados pela
província. O nacionalismo quebequense cresceu
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fundado por René Lévesque. Este partido promovia o separatismo e a independência do Quebec do resto do Canadá. Em 1970, membros do
grupo terrorista Front de Libération du Québec
(FLQ) sequestraram Pierre Laporte, ministro do
trabalho do Quebec, e James R. Cross, desencadeando a “Crise de Outubro”. Este grupo terrorista já havia morto anteriormente cinco pessoas
em diversos ataques a bomba e assassinatos. Este
grupo ameaçou que no próximo ano uma revolução ocorreria no Quebec, onde o governo teria
que enfrentar 100 mil revolucionários armados e
organizados. O então primeiro-ministro canadiano, Pierre Elliott Trudeau, a pedido do então governador do Quebec, Robert Bourassa, instituiu
lei marcial (através do War Measures Act) no
Quebec. A polícia revistou mais de três mil casas
e prendeu 450 pessoas, embora a maioria delas
não tivesse envolvimento nenhum com a FLQ.
Laporte foi posteriormente encontrado morto no
porta-malas de um carro. As autoridades quebequenses e canadenses permitiram as pessoas que
haviam sequestrado Cross a exilar-se em Cuba,
com a condição de libertarem Cross. Em 1974, a
Assembleia Nacional do Quebec adotou o francês como único idioma oficial da província. Até
então, o Quebec era uma província bilingual, e
também considerava o inglês como idioma oficial. Esta decisão fez com que o francês se tornasse o principal idioma a ser usado em todas as
escolas públicas da província, e também o idioma
a ser usado no comércio e no governo.
Em 1976, o Partido Quebequense comandado por René Lévesque venceu as eleições provinciais. No ano seguinte, Lévesque instituiria
a Carta da Língua Francesa, também conhecida

Maurice Duplessis

bastante durante a década de 1960 e 1970. Em
1967, Montreal sediou a Feira Mundial de 1967,
onde vários chefes de estado compareceram,
entre eles, o presidente da França, Charles de
Gaulle. De Gaulle fez um discurso à população
da cidade no qual expressava aparente simpatia a
um Quebec independente. Perto de terminar seu
discurso, de Gaulle pronunciou “Vive le Québec
libre” (Viva o Quebec livre), sendo pesadamente
aplaudido pelas pessoas que o assistiam, e pesadamente criticado pelo então primeiro-ministro
do Canadá, Lester B. Pearson.
Em outubro de 1968, o Partido Quebequense foi

como Lei 101, que instituía multas e outras punições aos que não obedecessem à decisão tomada
em 1974. Estas leis ajudariam a tornar a cidade
de Toronto a nova capital económica do Canadá,
por ter causado a saída de várias empresas anglófonas de Montreal, a antiga capital económica do
país.
O Partido Quebequense realizou um plebiscito
em 1980, e pediu aos eleitores que votassem a
favor da separação do Quebec do resto do Canadá. Esta secessão seria somente política, e a
província continuaria unido ao Canadá economicamente. Na votação, 60% dos eleitores votaram
contra a secessão. Em 1981, o Parlamento do Canadá votou a favor da instituição de diversas mudanças à Constituição canadense. Várias destas
mudanças não agradaram aos quebequenses, que
acreditavam que estas mudanças não ajudariam
a preservar a língua francesa no Canadá. Léves-

que foi a Ottawa para tentar negociar com o governo federal e os governadores das outras nove
províncias canadenses. Porém, na noite de 4 de
novembro para 5 de novembro de 1982 (chamada La Nuit des Longs Coûteaux no Quebec, que
significa “noite das facas longas”), o então ministro da economia do Canadá, Jean Chrétien, reuniu-se secretamente com todos os governadores
com exceção de Lévesque, para assinar e aprovar
oficialmente o documento que viria a ser a nova
Constituição do Canadá. No dia seguinte, Lévesque, ao ver o documento, recusou-se a assiná-lo,
voltando imediatamente para Quebec. A nova
constituição então foi aprovada pelo Reino Unido, e entrou em vigor ainda no mesmo ano. A população quebequense sentiu-se traída pelo governo canadense. Seriam realizadas duas tentativas
de integrar o Quebec à nova Constituição, uma
em 1987 e outra em 1990. Na tentativa realizada em 1987, em Meech Lake, e conhecida como
Meech Lake Accord, o primeiro-ministro do Canadá Brian Mulroney propôs algumas mudanças
à Constituição canadiano, entre elas, o reconhecimento do Quebec como uma distinta sociedade
canadiano. Para este acordo ter entrado em vigor,
ele precisaria ter sido aprovado (ratificado) por

todas as províncias do Canadá. Manitoba e Terra Nova e Labrador não ratificaram, e o acordo
fracassou em 1990. Uma segunda tentativa realizada em 1992, em Charlottetown, foi reprovada
por 56,7% dos canadiano não-quebequenses e
por 57% da população quebequense. Até hoje, a
Constituição do Canadá continua em vigor, mesmo sem a assinatura e aprovação do Quebec.
O Partido Quebequense venceu as eleições provinciais de 1994. Em 30 de outubro de 1995, um
novo plebiscito foi realizado a favor da independência do Quebec. 50,6% dos eleitores quebequenses votaram contra a secessão e 49,4% dos
eleitores quebequenses votaram a favor. Jacques
Parizeau, então governador do Quebec, alegou
que esta derrota havia acontecido por causa de
“dinheiro e voto étnico”.
Este comentário imediatamente repercutiu na
mídia quebequense e canadense, e Parizeau foi
obrigado a renunciar. O Partido Quebequense
venceria as eleições provinciais de 1998, perdendo em 2003 para o Partido Liberal do Quebec.
Em 1995 e 1996, o Parlamento do Canadá aprovou novas emendas cujo objetivo era promover a
união canadiano. Uma destas emendas reconheceu o Quebec e sua única linguagem, cultura e
leis civis. A outra emenda deu ao Quebec e às
outras quatro regiões canadenses (Ontário, Províncias Marítimas, Províncias Ocidentais e a Terra Nova e Labrador e os territórios canadenses)
o poder de veto sobre mudanças à constituição
canadiano.
Em novembro de 2006, Stephen Harper do Partido Conservador do Canadá declarou na Câmara
dos Comuns que o “Quebec é uma nação dentro
de um Canadá unido”, declaração apoiada por
todos os partidos políticos presentes na Câmara,
embora não tivesse nenhum efeito legal.
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Ruben Martins
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recebe
doutoramento na
Universidade McGill
Manuel Ribeiro

F

oi com bastante prazer que
aceitei o convite do meu amigo Álvaro Martins para assistir
à cerimónia da celebração do
doutoramento do seu filho Ru-

Novo Embaixador
de Angola no Canadá

ben Martins de 32 anos de idade.
Francisca Reis
Esta ocasião teve lugar no Club
comunidade Angolana de reda Universidade de McGill com
sidentes em Montreal recebeu
mais outros 6 graduados.
sábado
passado dia 20 de junho o
Este já é formado em biologia, mas
novo
Embaixador
de Angola no
desta vez em medicina psiquiátrica.
Falou-me que as suas ambições Canadá, Edgar Augusto Brandão
Gaspar Martins, o novo chefe da
Missão Diplomática Angolano no
Canadá, foi nomeado pelo Presidente da República José Eduardo
dos Santos a 13 de fevereiro 2015.

A

futuras não ficariam por aqui, querendo ainda se estender para outros
campos. Bem-haja a quem acredita
em não parar, e de ter sempre uma
ambição no campo do conhecimento.

Edgar Augusto Brandão Gaspar
Martins é formado em Relações Internacionais e ingressou nos quadros
do Ministério dos Exteriores em
1983.
Trabalhou de 2001 a 2006 em Missão Diplomática de Angola no Canadá como Ministro Conselheiro,

Ritmos

N

da

até a data da sua nomeação exercia
a cargo de Diretor dos Recursos Humanos do Ministério das Relações
Exteriores de Angola (MIREX).
Encontra-se em Otava desde do dia
15 de maio de 2015. O Diplomata
Angolano salientou ser prioridade
do seu mandato a consolidação e o
reforço das relações bilaterais entre
os dois países.
Na cede da Comunidade Angolana
de Montreal situada 5552 Boul. St-Laurent, dirigida por António Magalhães, Maria Paixão, Oscar Azevedo e Lala da Cruz,
o Hino foi cantado
com muito orgulho,
o novo Diplomata Edgar Martins
agradeceu a todos
presentes dirigido
aos membros presentes para serem
o porta voz para os
que não puderam
estar presentes por
razoes justificáveis,
a importância de
respeitar as leis, e
os regulamentos do
governo canadiano.
Nós somos o reflexo
do nosso Pais, nós
lutamos para nos unir, devemos estar todos unidos nas nossas instituições, somos fortes porque soubemos
unir, mas agora temos que saber organizar. Haja saúde e felicidades ao
Embaixador, o Exmo. Edgar Augusto Brandão Gaspar Martins, e, bem-vindo a Montreal.

Banda

ovidade na comunidade angolana. O jornal A Voz de Portugal deseja
informar a toda a comunidade que a Rádio Centre-Ville 102.3 FM
tem um novo programa todos os domingos das 17h às 18h. O nome deste
programa é Ritmos da Banda com José Manuel, Lumbo, DJ debest e DJ
do Marçal. Este programa tem por objetivo divulgar música e cultura angolanas. Francisca Reis
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Câmbio do dólar canadiano
22 de JUNHO de 2015

1 Euro = CAD 1.404610
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

Eduíno 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

Renovações
ligeiras

contabilistas

Chouriçor Inc.

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

dentistas

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797
TRAGA O SEU VINHO

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

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

www.solmar-montreal.com

969,rua Rachel E.
Montreal, Qc, H2J 2J4
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

serviço de
assistência
Assistência ao DOMICÍLIO
a idosos em Portugal

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

Pessoa honesta e
profissional dando um
serviço de desempenhos
básicos, tais como
compras, limpeza, etc.
Isabel: 001351916516513

transportes

A mercearia das famílias portuguesas

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

restaurantes

restaurantes

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

vende-se
Resto-café no Boul. St-Jean em DDO. Todo equipado num 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 possibilidade 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
eletricidade

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

fotógrafo

padaria

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

igrejas
Igr. Batista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

Gilberto

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

renovações

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

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Precisa de dinheiro?
Emprestamos
dinheiro para
1ª e 2ª hipoteca.
514-601-8798
Perca peso de forma natural e definitiva. Programa
nutricional recomendado por médicos.
Acompanhamento gratuito
Carlos Palma: 514-961-0770
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956
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EMPREGOS

EMPREGOS
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

Precisa-se de homens para trabalhar na
fabricação ou instalação. 514-362-1300
Urgente
padaria notre maison
precisa-se de um pasteleiro
com experiência.

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 assistente
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 expansão. 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

Precisa-se de pessoas para trabalhar na
grelha a tempo inteiro.
Boas condições e bom salário.
514-522-5175
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar como
assistente domiciliária em Chomedey, Laval.
514-573-1837

aluga-se
Aluga-se 51/2, 3qts fechados, tem acesso a RTP
int., grande salão, chamdoré, perto transportes
públicos. 514-326-7326
Aluga-se um 41/2 no 8914 2e ave. St-Michel, em
ótimas condições. Contactar Sérgio
514-389-5678
Urgente | padaria notre maison
precisa-se de um ajudante padeiro.
514-844-2169

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

vende-se
Algarve
apartamento à
venda oportunidade única
A 4 minutos da praia de Monte Gordo, com 95 M2, 2
quartos, sala, cozinha, hall, casa de banho e sótão
espaçoso (possibilidade de outro quarto).
Impecável. 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

†

Rosa Ribeiro
1926-2015

Faleceu em Braga, Portugal no
dia 17 de junho de 2015 com a
idade 89 anos. A Sra. Rosa Ribeiro era natural Covide, Terras-de-Bouro, Braga, Minho, Portugal, esposa do Sr. José Ribeiro.
Deixa na dor seu esposo José,
seu filho José, sua filha Ana (Filipe Estrela), seu neto Michael
(Francisca Dias), suas bisnetas
Bryanna, Bianca assim como
restantes familiares e amigos.
O velório foi no dia 18 de junho,
em Covide Terras-de-Bouro
onde ela vai repousar em paz
eterna. Renovam com profunda saudade a missa do
sétimo dia que se realizará no dia 23 de junho às 18h30
na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. A todos Obrigado e Bem-Haja.

†

José Medeiros Paiva
1928 – 2015

Faleceu em Laval, no domingo
dia 21 de junho de 2015, com 87
anos de idade, José Medeiros
Paiva, natural de Povoação, São
Miguel, Açores, esposo de Luzia
Pacheco Paiva.
Deixa na dor a sua esposa Luzia,
a sua filha Maria do Carmo (José
Medeiros), os seus filhos João
e António, seu/a neto/a Ricky
(Lyne) e Liliana (John), os seus
bisnetos Mark e Mathew, as suas
irmãs Julieta, Inês e Salomé, o seu cunhado António
(Albina), seus/as sobrinhos/as, seus/as primos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estam a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc
222 Boul. des Laurentides, Laval
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cel. 514-918-1848
O velório tem lugar na quinta-feira dia 25 de junho de
2015, das 17h às 22h, e na sexta-feira dia 26 de junho
de 2015 a partir das 8h. Segue-se a missa de corpo
presente, na sexta-feira dia 26 de junho de 2015, às 10h
na Igreja Santa Cruz, situada no 60 rue Rachel Ouest,
Montréal. Será sepultado 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.

Medium Marabout

africano

Especialista em problemas de amor,
desenfeitiços, proteção contra a
má sorte, retorno imediato do ser
amado, sorte no jogo, sucesso nos
negócios, etc.
Resultado Garantido

514-566-4931

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

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

Precisa-se de empregado preferencialmente
com experiência para instalar, montar e
trabalho geral para rampas em alumínio ou
metal com experiência. Apresentar-se no 8910
Pascal Gagnon, St-Leonard ou contatar Enza:
514-327-2200 ou
email info@mondialuminium.com

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

profeSSor AidArA

514-374-2395 falo português
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anedotas
Água dos peixes
A dona da casa pergunta à empregada loira:
- Já mudou a água aos peixinhos?
- Não, senhora! Ainda está lá toda, que eles têm
bebido muito pouca!
Pedro e Maria Viajam Para Comemorar
o 40.º Aniversário de Casamento
Pedro e Maria estão num vôo para a Austrália
para comemorar seu 40.º aniversário de casamento.
De repente, o comandante anuncia pelos alto-falantes:
– Senhoras e senhores, tenho más notícias. Os
nossos motores estão a deixar de funcionar e
vamos tentar aterrar de emergência. Por sorte,
vejo uma ilha não catalogada nos mapas logo
abaixo de nós, e, por isso, vamos tentar aterrar
na praia.
Ele aterrou com êxito, mas avisou os passageiros:
– Isto aqui é o fim do mundo e é muito provável
que nós não sejamos resgatados e tenhamos
que viver nessa ilha para o resto das nossas
vidas!
Nesse instante, Pedro pergunta à mulher:
– Maria, entregaste o nosso IRS antes de viajarmos?
– Ai, perdoa-me Pedro. Eu esqueci-me completamente!
Pedro, eufórico, agarra a mulher e afinfa-lhe o
maior beijão de todos os 40 anos de casamento. A Maria não entende e pergunta:
– Pedro! Porque me beijaste desta maneira?
E ele responde:
– Os gajos das Finanças vão encontrar-nos! :D
APANHADO EM FLAGRANTE !!!
Um gajo está na cama com a amante quando
ouve os passos do marido.
A mulher manda-o pegar as roupas e sair pela
janela.
Ele resmunga porque está a chover muito, mas
não tendo outra solução, salta e cai no meio da
rua, onde está a passar uma maratona.
Ele aproveita e corre junto com os outros, que
o olham de um jeito esquisito. Afinal, ele está
nu!
Um corredor pergunta: - Você sempre corre
assim nu? - Sim! - Responde o amante - É tão
bom ter uma sensação de liberdade...
Outro corredor pergunta:
-Mas você sempre corre assim nu com as roupas nas mãos?
O gajo não se dá por vencido:
- Eu gosto assim. Posso vestir-me no fim da
corrida e ir para o carro para ir para casa...
Um terceiro corredor insiste:
- Mas você sempre corre assim nu com as roupas nas mãos e com um preservativo?
Aí o gajo responde:
- Só quando está a chover!
VOO da morte...
Num voo internacional, como é habitual, o
comandante do avião liga o microfone e fala
aos passageiros: - “Bom dia, senhores passageiros. Neste exacto momento estamos a 9
mil Metros de altitude, velocidade cruzeiro de
860 Km/h e estamos a sobrevoar a cidade de...
AAAAAAAHHHH... VALHA-ME DEUS...!”
Os passageiros ouvem um barulho infernal, seguido de um grito pavoroso :- “NÃÃOOOO!!!”
Depois de um breve momento de silêncio sepulcral, volta a ligar o microfone e, timidamente, diz:
- “Peço imensa desculpa, mas a hospedeira
deixou cair a bandeja e uma chávena de café
caiu-me no colo. Imaginem lá como é que ficaram as minhas calças à frente!!!”
Prontamente, um dos passageiros gritou:
- “Imagina lá como é que ficaram as minhas
calças atrás!!!”

Playing It Cool

Deixa Rolar
E

m sua estreia em longas-metragens, Justin Reardon certificou-se de usar os clichês mais famosos das comédias românticas.
Com o trunfo de ter Chris Evans como protagonista, Deixa Rolar ameaça uma guinada
para outra direção, aparentando de início ser
uma espécie de anti-romance ou na linha realista como (500) Dias Com Ela e Alta Fidelidade, mas acaba caindo nos fatalismos do amor.
Na trama, Evans vive um roteirista que se fechou completamente para relacionamentos sérios, resumindo suas interações com o sexo
oposto em um jogo de gato e
rato cujo objetivo é conseguir
o maior número de transas casuais possíveis. Para simbolizar essa ruptura, ele possui um
alter-ego imaginário que associa como seu coração. A figura
funciona como uma espécie de
conselheiro que está sempre a
postos para garantir que ele não
se apaixone.
Acontece que ele é contratado para escrever uma comédia
romântica, mas como fazê-lo
se desacredita na existência do
amor? Claramente isso não é
problema, já que não demora
muito para que ele se apaixone perdidamente pela “mulher
perfeita”. Interpretada por Michelle Monaghan, a moçoila
possui qualidades admiráveis, além de ser linda
e atraente, ela é uma filantropa que se dedica a
todos os tipos de causa, desde alimentar crianças
carentes na África, até salvar animais em extinção. Só há um porém: Ela é comprometida.
Mas como o protagonista ( que no filme é identi-

ficado como “ele” ou “narrador”) é um malandro
de primeira e não desiste fácil, faz de tudo para
se aproximar da bela morena, mesmo que para
isso tenha que fingir gostos ou adotar uma personalidade que não lhe apetece. É aí que a trama
segue por caminhos perigosos. O personagem de
Evans acredita que é plenamente possível fazer
uma mulher mudar de ideia, afinal, elas nunca
sabem o que realmente querem, certo? “As mulheres querem ser disputadas. Querem ser desejadas”, dizia seu avô. Só é necessário avisá-lo
que não vivemos mais na década de 50.
Ao longo do filme, temos a
impressão de que o roteirista não precisa de um amor
e sim de um psiquiatra. Em
uma das cenas, ele arranca
o anel de noivado da moça
e joga em um lago, em uma
atitude completamente desequilibrada. De quebra,
o diretor ainda apela para
a psicologia barata e tenta
relacionar a atitude fria e
fechada do homem com a
falta da presença da mãe em
sua infância.
Deixa Rolar ainda consegue respirar entre as cenas
cômicas lideradas por Aubrey Plaza e Luke Wilson
– não por acaso que a comediante de Parks and Recreation faz o papel
da amiga friendzoneada (que original) -, mas o
filme é a prova viva de que um bom elenco não
é suficiente para segurar um roteiro ruim. Pelos
menos Evans ainda pode pegar seu escudo e partir para junto dos Vingadores.

Receita da semana

Hot Dog Junino
ingredientes:
20 pães industrializados tipo bisnaguinha ou sovadinho; 10 salsichas tipo Viena, aferventadas
e cortadas ao meio; 1 receita
de molho cremoso; 1 receita
de salada; Queijo muçarela
ralado, a gosto; Queijo parmesão ralado, a gosto; Batata palha fininha a gosto;
Papel alumínio para forrar
a forma; Salada; 3 tomates
cortados em cubos pequenos; 2 colheres de sopa de
pimentão cortado em cubos
pequenos(opcional); 6 colheres de sopa de cebola cortada
em cubos pequenos; 1 pitada
de orégano (opcional); 1 colher de sopa de azeite; ½ xícara de chá de cheiro verde
fresco; Sal e pimenta do reino a gosto; Molho cremoso; 2
copos de leite integral; 5 colheres de sopa de queijo parmesão ralado; 2 colheres de sopa de farinha de trigo; Sal,
noz- moscada e pimenta do reino a gosto; 2 batatas grandes cozidas e passadas por peneira ou espremedor

preparação:
Salada: Misture bem todos os ingredientes e reserve.
Molho cremoso: Bata bem o leite, o queijo parmesão e a
farinha de trigo. Tempere com sal, noz- moscada e pimenta do reino a gosto.
Leve ao fogo para cozinhar mexendo constantemente
para não formar grumos. Retire do fogo, acrescente as batatas e reserve.
Montagem: Forre uma forma rasa com papel alumínio.
Corte os pães no sentido do comprimento tomando o cuidado de não separar as partes. Coloque os pães cortados
na forma.
Sobre os pães, coloque uma porção do molho cremoso,
as salsichas, o queijo muçarela, uma porção de salada,
o queijo parmesão e finalize com a batata palha fininha a
gosto. Leve ao forno pré-aquecido para gratinar e sirva.
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Dicas de conservação que não vem na embalagem Pensamento da Semana
escubra segredos para
fazer alguns alimentos
durarem mais.
Azeite de oliva
Prefira as garrafas pequenas, a menos que você consuma muito azeite. Uma vez
aberto, deve ser utilizado
até seis meses, se guardado
ao abrigo da luz.

rançosa se guardada na despensa por muito tempo. Se
não usar com frequência,
guarde-a na geladeira num
recipiente vedado, onde
pode durar de dois a seis
meses.
Queijo
Deixe-o respirar. Embrulhe o queijo em material poroso, como papel-manteiga,
por exemplo. Evite papel-alumínio e filme-plástico.
Se não for exposto a certa
quantidade de oxigênio, o
queijo resseca rápido.
Manteiga
Você pode congelar os tabletes que não pretende usar
logo. Isso evitará que estraguem ou absorvam o cheiro
Farinha
das sobras de comida, por
Mantenha a farinha de triexemplo. Fechada, a mango integral gelada. O alto
teiga deve durar ao menos
teor de óleo do germe de
quatro meses na geladeira e
trigo pode deixar a farinha

Horóscopo

cerca de um ano no congelador.

palavras cruzadas

Mel
Ressuscite o mel que cristalizou aquecendo-o em
banho-maria. Mexa até os
cristais se dissolverem. O
mel não pode ser guardado
na geladeira, pois cristaliza.
Mas pode durar para sempre mesmo depois de aberto
(potes de mel foram encontrados em tumbas egípcias,
preservados) porque enzimas do estômago das abelhas geram substâncias que
combatem bactérias.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: 3 de
Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio.
Amor: surpreenda os seus familiares e
prepare-lhes um jantar especial. É uma
ótima forma de demonstrar o seu amor e carinho.
Saúde: possíveis dores abdominais. Dinheiro:
o nervosismo tomará conta de si quando lhe
delegarem uma tarefa importante. Não se enerve
com problemas que não lhe dizem respeito.
Alheie-se do que se passa à sua volta e dediquese ao seu trabalho.
Números da Sorte: 45, 41, 4, 7, 18, 19
Touro: Carta Dominante: 7 de Paus,
que significa Discussão, Negociação
Difícil. Amor: evite descontrolar-se e fazer
cenas de ciúmes. Procure uma nova
amizade, pois sentirá necessidade de
uma lufada de novas ideias na sua vida. Saúde:
o seu estômago estará particularmente sensível e
é possível que venha a ter problemas. Dinheiro:
cuide dos seus negócios o melhor que conseguir.
Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8
Gémeos: Carta Dominante: o Mundo,
que significa Fertilidade. Amor: é possível
que corra o risco de se magoar ao revelar
os seus sentimentos de uma forma
intempestiva. Saúde: procure manter a
calma e relaxe. Dinheiro: durante esta semana
exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai
receber um convite fantástico e inesperado que o
vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44
Caranguejo: Carta Dominante: 3
de Paus, que significa Iniciativa. Amor:
aceite os defeitos dos outros e lembrese que ninguém é perfeito. Não se deixe
influenciar pelas opiniões que os seus
amigos têm da sua cara-metade. Tire as suas
próprias conclusões. Saúde: procure ser mais
consciencioso e responsável. Dinheiro: evite
gastar dinheiro com objetos inúteis e dispendiosos.
Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6

O minuto que você está vivendo agora é o minuto mais
importante de sua vida, onde quer que você esteja.
Preste atenção ao que está fazendo.
O ontem já lhe fugiu das mãos.
O amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente,
porque dele depende todo o seu futuro....

Balança: Carta Dominante: a Força,
que significa Força, Domínio. Amor: aja
corretamente com um amigo a quem involuntariamente prejudicou. Peça desculpas
e tente remediar a situação. Saúde: não abuse do
tempo que passa de pé, pois pode ser prejudicial
para o seu sistema circulatório. Dinheiro: procure
ser sincero com um colega pouco dotado para o
trabalho que está a desempenhar.
Números da Sorte: 23, 9, 14, 15, 12, 10
Escorpião: Carta Dominante: 2 de
Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: é possível que se sinta um
pouco deprimido e desmotivado, o que poderá causar algumas desavenças com o seu par.
Mais tarde ou mais cedo terá domínio sobre as situações que agora o preocupam. Saúde: não se
deixe abater por uma notícia menos agradável sobre a saúde de alguém muito próximo. Mantenha
a calma e disponibilize-se para ajudar. Dinheiro:
demonstre a sua competência e profissionalismo.
Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11
Sagitário: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: mudança
radical na sua vida afetiva. Saiba acompanhar o evoluir dos acontecimentos. Cuidado com as relações ambíguas. Seja fiel. Saúde:
procure passar o dia descansado e evite preocupações profissionais. Dinheiro: a semana promete
ser muito equilibrada a nível profissional e económico. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1
Capricórnio: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/Falha. Amor: evite
arranjar problemas para si e para aqueles
que lhe estão próximos. Saúde: pense um
pouco mais em si e dedique uma parte do seu dia a
cuidar do seu bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: seja prudente e tente dar o melhor num emprego
novo. Deve ser mais racional do que emocional. O
seu trabalho exigirá toda a sua concentração.
Números da Sorte: 41, 36, 17, 25, 12, 5

Leão: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: surpreenda o
seu amor com uma noite muito especial.
Saúde: não deixe que nada perturbe a
sua paz. Comece os seus dias com uma
caminhada. Vai sentir-se bem-disposto para
enfrentar os desafios. Dinheiro: procure ser direto
e objetivo na apresentação dos seus projetos.
Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6

Aquário: Carta Dominante: a Papisa,
que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: seja persistente e não desista de
conquistar o amor da sua vida. Deixe as
suas preocupações de lado e invista numa noite
romântica com o seu par. Saúde: poderá sentir-se
triste e deprimido e por isso sentirá necessidade
de estar na companhia dos seus amigos. Dinheiro:
as condições são favoráveis ao investimento.
Números da Sorte: 40, 35, 16, 22, 10, 4

Virgem: Carta Dominante: 6 de Espadas,
que significa Viagem Inesperada. Amor:
não tenha limites quando o assunto é
amor. Ultrapasse todas as barreiras e
entregue-se à paixão. Saúde: procure
estar mais atento às exigências do seu organismo.
Dinheiro: o seu orçamento semanal permitir-lhe-á
fazer uma pequena extravagância.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3

Peixes: Carta Dominante: 2 de Copas, que
significa Amor. Amor: seja moderado e controle o seu arrebatamento. Vida social bastante agitada. Não terá mãos a medir para
tantas solicitações. Evite deixar para trás alguém
muito especial. Saúde: evite deixar-se dominar pelo
nervosismo e pela ansiedade. Dinheiro: é possível
que seja repreendido por um erro que cometeu.
Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Gostar muito de. Fruto do pepineiro. 2. Conjunto
de objetos de arte ou de qualquer ciência. Sétima nota da escala
musical. Alternativa (conj.). 3. Grito de dor ou de alegria. Extinguiu.
4. Enredo (fig.). Grande massa de água salgada que cobre cerca
de três quartas partes da superfície do Globo. 5. Peixe da família
dos escômbridas da ordem dos acantopterígios. Ato ou efeito de
enlear. 6. Pôr, usar. Encolerizar, detestar. 7. Aguçar. Medida para
secos correspondente ao alqueire. 8. Óxido ou hidróxido de cálcio.
Antro. 9. Aproves. Contr. da prep. de com o art. def. o. 10. Ou (ing.).
Movia-se de um sítio para outro. Obrigar a aceitar, constranger. 11.
Vida tranquila. Vertigem.
Verticais: 1. Mulher que cria criança alheia. Ladrão de gado.
2. Espécie de ameixa de Macau. Lura de coelhos e de outros animais. Rénio (s.q.). 3. Aquelas. Autoridade legal sobre uma pessoa
menor ou interdita. 4. Armar de novo. Claridade que o Sol envia à
Terra. 5. Salto brusco. Próprio da raça. 6. Deseje. Grande porção.
7. Doença nas vias respiratórias do cão. Avança. 8. Voz de algumas
aves, especialmente a do mocho. Qualidade de lírico. 9. Relativo ao
úmero. Letra grega correspondente a p. 10. Contr. da prep. em com
o art. def. o. Damas de companhia. Sofrimento físico ou moral. 11.
Antigamente. Além disso.
solução

Horizontais: 1. Amar, Pepino. 2. Museu, Si, Ou. 3. Ai, Apagou. 4.
Trama, Mar. 5. Atum, Enleio. 6. Botar, Airar. 7. Acerar, Rasa. 8. Cal,
Covil. 9. Adiras, Do. 10. Or, Ia, Impor. 11. Regalo, Oira. Verticais:
1. Ama, Abactor. 2. Mui, Toca, Re. 3. As, Tutela. 4. Rearmar, Dia. 5.
Upa, Racial. 6. Ame, Ror. 7. Esgana, Vai. 8. Pio, Lirismo. 9. Umeral,
Pi. 10. No, Aias, Dor. 11. Outrora, Ora.
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A Sustentabilidade
das Misericórdias
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F1: Nico Rosberg Vence Na Áustria

António Pedro Costa

O

XIII Congresso Insular das Misericórdias
dos Açores e da Madeira que se realizou no
Funchal, no passado fim de semana, foi uma ocasião para se refletir no papel das Misericórdias em
busca de um futuro melhor e contou com oradores convidados de grande notoriedade e em que os
congressistas abordaram várias vertentes comuns
à sustentabilidade destas vetustas instituições das
duas Regiões Autónomas. As misericórdias portuguesas são as instituições mais antigas do conjunto das IPSS e têm uma história multissecular que
lhes proporcionou o peso institucional que possuem, atualmente, em todas as localidades onde
estão instaladas. Tal como as Instituições Particulares de Solidariedade Social, elas são uma resposta da sociedade civil a problemas de índole social,
que desenvolvem uma atividade económica com
base nos princípios de solidariedade, cooperação
e equidade, pelo que a importância socioeconómica destas instituições tem ganho cada vez maior
reconhecimento dos governos, atendendo aos
resultados a nível das respostas às necessidades
sociais, tanto em tempo de crise, como parceiras
de complementaridade do Estado na prossecução
de tarefas que a eles deveriam pertencer. O crescimento económico destas instituições e o consequente impacto económico e social que apresentaram nos últimos anos, suscitaram uma maior
necessidade e exigência a nível da gestão dos seus
recursos. Por isso, o Governo Regional tem incentivado a uma procura de uma maior eficiência,
através da redução de custos, criando uma fórmula de apoio com base num contrato valor/cliente,
que nem sempre tem em conta as variáveis de todas as instituições, mas apenas um valor padrão.
Importa assinalar que o valor acrescentado bruto
da economia social corresponde a 2.8% do total a
nível nacional, o que é um montante apreciável,
cujo contributo para a economia nacional advém
das várias instituições como as misericórdias. As
Santas Casas de Misericórdia portuguesas têm
um contributo de 12.2% para este valor. De facto, o contributo das misericórdias para o VAB do
terceiro setor advém essencialmente de três principais áreas de atuação destas instituições – ação
social, saúde e bem-estar, culto e congregações,
em que o campo da ação social destaca-se com
maior representatividade a nível do VAB das misericórdias, referindo-se também outras entidades
designadamente cooperativas (17,5%), mutualidades (7,7%), fundações (8,5%) e associações e
outras organizações de economia social (54,1%).
Contudo, a área social tem um contributo estimado em 41.3% do VAB a nível nacional, existindo
também uma vasta área de atividades com forte
contributo como o ensino e investigação, atividades financeiras, culto, cultura e desporto entre
outras atividades, pelo que assim é possível depreender o peso destas atividade no VAB das misericórdias portuguesas. Este congresso envolveu
participantes oriundos de ambos os arquipélagos,
que tiveram oportunidade de assistir à apresentação e discussão de várias questões associadas à temática do voluntariado. Durante os 4 dias em que
decorreu este evento foi possível abordar e aprofundar as questões associadas à acção voluntária e
daí retirar diversas conclusões que remetem para
a necessidade das instituições repensarem a sua
actuação à luz de novos pressupostos do voluntariado organizado, numa história em prol do bem
comum.

Hélder Dias

O

alemão Nico Rosberg, da Mercedes, esteve perfeito, ultrapassou o seu companheiro inglês Lewis Hamilton na largada do GP da
Áustria (este que esteve mal todo fim de semana) e sagrou-se vencedor da oitava etapa da
época 2015 de Fórmula 1. O pódio foi completado pelo brasileiro Felipe Massa, da Williams,
que também esteve perfeito e que aproveitou
um erro da Ferrari na paragem das boxes do
alemão Sebastian Vettel.

vinha ao seu lado. O espanhol chegou a voar por
cima do carro do finlandês, quase lhe acertando
na cabeça. Os dois pilotos não sofreram nem um
simples arranhão. Segundo Alonso, Raikkonen
perdeu a traseira da Ferrari por falta de aderência.
"Ele estava a deslizar muito, da esquerda para a
direita. Eu estava do lado esquerdo. Ele perdeu o
controle e eu estava ao lado", resumiu. O pódio de

Massa veio de um erro da Ferrari no pit-stop de
Vettel, que mesmo perdendo muito tempo, conseguiu colar o seu monolugar nas traseiras do brasileiro na fase final da corrida, porém o piloto da
Williams conseguiu manter a concentração, não
cometer erros e sem abrir espaço para a ultrapassagem, provando assim que os anos de experiencia também contam. No final da corrida Sebastian
“Estou muito satisfeito com o resultado, a equi- Vettel comentou : “Estamos mais perto da Merpe fez um grande trabalho e foi uma corrida fan- cedes do que no passado, mas esperávamos estar
tástica. Tirámos o máximo do pit-stop mais lento ainda mais. O ritmo dele nas primeiras voltas com
da Ferrari e aproveitámos todas as oportunidades os pneus supermacios era 0.3s mais rápido do que
que apareceram para chegar ao meu primeiro pó- o nosso, mas com o desgaste dos pneus a margem
dio do ano. A equipe apoiou-me muito nas voltas estabilizou. É a mesma margem que nós tínhamos
finais da corrida e eu estava a fazer o meu melhor para a Williams, portanto andei muito sozinho no
para manter Vettel atrás de mim. Eu sabia que não primeiro stint. Em termos gerais acho que estiveera o momento de cometer erros e foi incrível ter- mos mais perto da Mercedes, mas não suficientemente perto para lhes colocar pressão...”
minar a corrida no pódio.” disse Filipe Massa
Na primeira curva, Rosberg fez um belo traba- Por sua vez o vencedor da prova Nico Rosberg
lho ao se posicionar por dentro e passou Hamilton disse-nos :“Mas que dia! É ótimo vencer novacom facilidade. O inglês até ameaçou voltar nas mente aqui na Áustria. É uma pista especial –
curvas seguintes, mas a entrada do carro de segu- muito traiçoeira e com um público fantástico.
A prova foi marcada pelo alto número de
rança veio lhe cortar as hipóteses.
A entrada do carro de segurança foi causada por abandonos: seis. Com exceção de Raikkonen e
um grande acidente entre o finlandês Kimi Rai- Alonso, todos os demais abandonos foram caukkonen, e o espanhol Fernando Alonso, da McLa- sados por problemas técnicos. Mais uma vez
ren. Sem sabermos muito do que se passou entre um fim de semana desastroso para a McLaren
os dois pilotos o facto foi que Raikkonen per- que não viu nenhum dos seus dois monolugares
deu a aderência na saída da curva, rodou sozinho chegarem ao fim da corrida. Próximo encontro
e neste momento acabou por acertar Alonso que a 4 de julho no GP da Inglaterra.

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
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Mourinho diz que Jesus no Sporting
não o surpreendeu: «Tudo normal»

J

osé Mourinho diz que
não ficou surpreendido
com a chegada de Jorge
Jesus ao Sporting.
O treinador do Chelsea,
que está em Lisboa para
apresentar a pós-graduação
em treino de alto rendimento da Faculdade de Motricidade Humana (FMH),
deixou esta ideia à entrada
para o evento, quando lhe
perguntaram se alguma vez
imaginou ver o técnico ex-Benfica em Alvalade: «Isso
não é importante. Nem imaginei nem deixei de imaginar. Para mim é tudo normal.»
Mourinho respondeu também com um «não» quando
lhe perguntaram se pensava
levar algum jogador do futebol português para o Chelsea.
Quanto ao seu trabalho em

Inglaterra para a próxima Inglaterra, o campeonato é
época, depois da conquista importante, as taças são imda Premiership, Mourinho portantes, a Liga dos Cam-

diz que o objetivo «será o
mesmo: tentar fazer o melhor possível. «No dia 15
começamos a trabalhar e a
direção é a mesma: tentar
fazer o melhor possível. Em

eymar, suspenso por
quatro jogos, despediu-se dos colegas da seleção brasileira, abandonando a concentração do
escrete no Chile.
«Independentemente
de
onde estarei a partir de agora, acompanharei sempre a
seleção, torcendo pelo sucesso dos meus companheiros, mas ficar aqui apenas
treinando é matar-me por
dentro... Sem alegria nenhuma... É muito ruim treinar
sem me preparar para algo
e essa situação pode-me levar a uma lesão acidental o
que tornaria tudo ainda mais

difícil», disse o avançado.
Em mensagem no seu Instagram, Neymar revelou que
ainda chegou a ter «muita fé
e esperança» de poder jogar
com a seleção brasileira na
Copa América, mas a CBF
decidiu não recorrer do castigo aplicado ao avançado, o
que o afasta definitivamente
do resto da competição, que
se está a realizar no Chile.
«Nunca me furtei da responsabilidade de ser um dos
líderes do grupo e como capitão sempre me entrego em
busca de vitórias e tomando
decisões, sejam elas erradas
ou certas. E este é um mo-

tinha visto uma coisa
assim na Taça de Portugal”

J

ogador argentino mostrou-se muito entusiasmado
com o primeiro ano na Europa e ficou impressionado
com os festejos dos adeptos após a conquista da prova
rainha.
Jonathan Silva, lateral do Sporting, recordou o momento
em que os ‘leões’ conquistaram a Tala de Portugal e assumiu
que este terá sido o momento mais importante da sua vida
profissional. “Foi incrível! Em termos pessoais tive de sofrer

por fora e quando vi que estávamos a perder por dois golos
pensei que podia escapar a chance de vencermos e conquistarmos a Taça. Mas sabia que os meus colegas não iam defraudar os adeptos. Foi algo tremendo, a festa. Toda a gente
na rua, a cidade vestiu-se de verde e branco. Nunca tinha vispeões é sempre importante, to uma coisa assim”, afirmou segundo dá conta o Jogo. No
mas os adversários também contexto pessoal, o lateral esquerdo considera que teve uma
são de peso e nós tentamos época positiva, apesar de não ter sido sempre titular. “Fechei
fazer o melhor possível», um ano altamente positivo. Quando cheguei encontrei uma
diz.
ideia parecida à que propunha o Mauricio Pelllegrino no Estudiantes e adaptei-me rapidamente. Entendi o que queria o
treinador e graças a isso acabei por jogar”, atirou.

Neymar: «Continuar em estágio
seria matar-me por dentro»

N

“Nunca

mento de decisão», escreveu.
«Peço perdão aos meus
companheiros, por me ter
permitido estar nessa situação mas tenho certeza que
saio com mais uma aprendizagem na minha carreira»,
garantiu.

Major
League Soccer
GRUPO ESTE	J	P
1-DC United
18
31
2-NE Revolution
17
24
3-Orlando City
16
20
4-Toronto FC
13
19
5-Impact Montréal
12
17
6-Columbus Crew
15
17
7-NY Red Bulls
14
17
8-New York City FC
16
17
9-Philadelphia Union
17
15
10-Chicago Fire
14
14
GRUPO OESTE	J	P
1-Seattle Sounders
16
29
2-Vancouver Whitecaps 17
29
3-Portland Timbers
16
25
4-LA Galaxy
18
25
5-Sporting KC
15
24
6-FC Dallas
16
23
7-SJ Earthquakes
15
22
8-Real Salt Lake
16
21
9-Houston Dynamo
16
20
10-Colorado Rapids
15
15

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

P	J	V	
18 8 5
17 8 5
16 8 5
14 8 4
14 8 4
13 8 4
13 7 3
12 8 4
12 8 3
11 7 3
10 8 3
10 8 2
10 8 2
9 8 2
9 8 2
9 8 2
7 8 2
4 8 1
4 8 1
3 8 0

E
3
2
1
2
2
1
4
0
3
2
1
4
4
3
3
3
1
1
1
3

D
0
1
2
2
2
3
0
4
2
2
4
2
2
3
3
3
5
6
6
5
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