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SERVIÇOS consulares
Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020 University, # 2425 | T.: 514.499.0359
Horário de Atendimento
2ª: 9H00-13H00 | 14H00-15H30; 3ª: 9H00-13H00 | VISA:
14H00-15H00; 4ª: 9H00-13H00 | 14H00-17H00; 5ª:
9H00-13H00 | VISA: 14H00-15H00; 6ª: 9H00-13H00
Cons. Geral de Portugal em Quebeque
775 Avenue Murray Suite 710, Qc | T.: 418.681.8650
Cons. Geral de Portugal em toronto
438 University Avenue | T.: 416 217 0966/0971
Aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

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
4604 Rua Laprade, Laval, H7T 2L5
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

CENTRO

Ajuda à Família	T.:514.982.0804
Acção Sócio Comunitário	T.:514.842.8045
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Agenda comunitária

Excursão a Fall River para as
Grandes Festas do Divino Espírito Santo

Organiza-se uma excursão a Fall River, Massachusets para as grandes festas do Divino
Espírito Santo nos dias 29 e 30 de agosto de 2015. Partida da Igreja de Nossa Senhora
de Laval à meia-noite. Todos são bem-vindos.
Para mais informações: Eduardo Leite: 450-687-2082 ou 514-583-8891

Excursão

a

Brampton

em

Ontário

Organiza-se uma excursão a Brampton em Ontário para as grandes festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres nos dias 12 e 13 de setembro de 2015. Partida da Igreja de
Nossa Senhora de Laval à meia-noite. Todos são bem-vindos.
Para mais informações: Eduardo Leite: 450-687-2082 ou 514-583-8891

Festa Julina

O Centro de Ajuda à Família organiza a Festa Julina que será, sexta-feira 31 de julho de
2015 das 17h às 21h no 4850 Ave De Lorimier, H2H-2B6. O Preço na compra de bilhetes
antecipada: Família (4 pessoas) - 20$; Adulto (individual) - 7$; Criança (de 2 e 12 anos) 5$; Criança (entre 0 e 2 anos) - gratuito. Horário: Das 17h às 21h. Reserve o seu lugar o
mais rápido possível. Não perca esta oportunidade de se divertir! 514-982-0804.

Festas

de

Nossa Senhora

do

Monte

Esta festa tradicional dos Madeirenses irá realizar-se nos dias 7, 8 e 9 de agosto de
2014. 7 de agosto:18h30: Terço e eucaristia; 19h30: Arraial com a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval; 20h30: DJ Alex Moreira (Montreal). 8 de agosto: 18h30:
Celebração da Eucaristia pelo rev. Sr. Padre José Maria Cardoso e animada pelo Grupo
Coral do Sr. Santo Cristo. 20h00: A lex Câmara (Montreal); 21h00: David de Melo e o
seu conjunto (E-U), TNT FX. 9 de agosto: 12h00: Celebração da missa solene e animada pelo Grupo Coral da Santa Cruz. 14h00: Procissão de Nossa Senhora do Monte.
Sobe a rua Clark até à Marie-Anne, desce a St-Urbain até Duluth, depois vai a Clark
e finalmente chega a Igreja Santa Cruz. 17h00: Grupo Folclórico Português da Santa
Cruz; 18h00: Viviana Lourenço (Montreal); 20h00: David de Melo e o seu conjunto (EU), TNT FX. Haverá também serviço de bar, bolo de caco, carne de espetada, bifanas,
refrescos, cervejas, vinho, café, bolos, malassadas. BAZAR - BOLO DE MEL - VINHO
MADEIRA.

Programa da semana

Quinta-feira 23 de julho
- Ruben Pacheco, candidato a Assembleia
República, esteve em Montreal.

Sábado 25 de julho

- Festa do Sr. Santo Cristo em Otava.

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

A Voz de Portugal | 22 DE juLho de 2015 | P. 3

Editorial

O

mundo muda mas menos do que parece

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

ilusão cultural tende a contagiar com uma espécie de
demagogia académica as análises comparativas. Os jovens
portugueses de hoje são alvos fáceis dessas
comparações nacionais e geracionais.
Apropriadas muitas vezes política ou mediaticamente, as justificações dos timings, dos adiamentos e das sincronizações das transições para
a vida adulta são, então, incorporadas ou na ideia
de uma suposta personalidade geracional, ou na
ideia de que as diferenças culturais entre os países
são tão importantes que permitem afastar da discussão as condições económicas e habitacionais
concretas em que os jovens de hoje geram as suas
decisões a curto prazo. Assim sendo, os conceitos
de autonomia e de independência são mais vezes
chamados a qualificar os valores dos jovens do
que a questionar as condições objetivas das suas
trajetórias, como se a idade a que sai de casa e
o rendimento mensal acessível, por exemplo, refletissem mais as orientações face à autonomia, à
independência e às questões de ética de trabalho,
do que as condições objetivas de vida, que constrangem até o próprio imaginário do mundo que
muda mas menos do que parece.
Em suma a variável da cultura, ou dos supostos
valores culturais é chamada, por vezes, através
de atalhos analíticos a preencher os vazios explicativos deixados por ausência de informação ou
de informação adequada, sobre projetos de vida
e de mobilidade residencial. Discutir o rumo das
vidas destes jovens exclusivamente do ponto de
vista dos valores ou ilusão de cultura é banir da
discussão as características do mercado de trabalho e as orientações individuais face aos mesmos.

É além disso, admitir implícita ou explicitamente
que as diferenças entre as transições para a vida
adulta dos jovens de hoje e as de outros tempos ou
lugares se baseiam num suposto defeito de geração marcado por orientações pouco assertivas da
busca de autonomia.
Dar a voz aos jovens ou aos grupos minoritários na sociedade, associados à permeabilidade
da teoria da individualização a esta escala de observação, vêm acentuar por vezes, ainda que não
seja intencional, estas apreciações sobre os jovens
de hoje. Mas a mudança de escala de observação
permite esboçar uma outra imagem do mundo social. É necessário desviar a atenção geralmente
dedicada às transições para a vida adulta de hoje

para a de outros tempos e lugares, bem como para
esferas e mercados mais facilmente excluídos da
discussão, como é o caso da habitação e da tentação em crescendo da submissão do poder político ao poder económico, bem como para esferas
destes jovens permanecerem em casa dos pais...
São constrangimentos propostos pelo mercado de
trabalho e pelo mercado de habitação.
É portanto, necessário deixar de preencher
os vazios analíticos com os imaginários sociológicos desatualizados e alicerçados nas linhas
e fronteiras culturais, porque há um momento
em que compreendemos que todo o fingimento é infame: quando a História precisa de um
Deus, fabrica-o.
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Rúben Correia, a Nova
Geração Política Portuguesa

piada da semana

S
O que o programa Photoshop pode fazer na internet...

notícias de otava

Apresentamos algumas fotografias
das festividades do Sr. Santo Cristo em Otava.

Padaria

estoril

Boulangerie | Bakery | Padaria

exta-feira, 17 de julho de 2015, no Salão
Nobre do Centro Comunitário da Santa
Cruz, o jovem Rúben Correia, de 18 anos,
apresentou-se num coquetel com amigos. Cabeça de lista do círculo dos Açores, no movimento independente de cidadãos, que por
razão constitucional ficou a ser partido, “Nós,
Cidadãos”, para as eleições legislativas deste
outono.
Foi em primeiro, a Francisca Reis, animadora da
noite, que leu a biografia do candidato, que foi
publicado no jornal A
Voz de Portugal, no seu
artigo da última semana. A seguir à biografia,
foi o candidato, Rúben
Correia, que foi ao micro
para apresentar as suas
ideias e o seu percurso
como candidato à Assembleia da República.
No seu discurso, ele diz
que o seu modelo político é o grande açoriano
Mota Amaral, primeiro
presidente do governo regional do Açores e 11º
presidente da Assembleia da República. Foi então o Mota Amaral que o levou a entrar no PSD.
E também, é razão da sua saída do PSD, que retirou da sua lista PSD-Açores, o nome de Mota
Amaral.
A sua participação ao movimento independente, “Nós, Cidadãos”, explica-se na sua visão da
política, que deve ter como primeiro interesse
o bem do Estado e da população. Na sua opinião, os partidos políticos trabalham em primeiro para a sua reeleição e para os seus interesses.
Segunda coisa, ele acha, que a esquerda como a
direita oferece boas ideias, mas a luta partidária impede a utilização de todas as boas ideias.

Sobre a questão das privatizações, ele está em
favor, e deu um exemplo duma empresa pública açoriana, que foi uma parte privatizada, que
passou da empresa mais deficitária para a mais
lucrativa das empresas públicas açorianas. Nas
suas promessas, ele anunciou que o movimento

“Nós, Cidadãos” está em favor de um aumento de número de deputados, que representam os
portugueses fora da Europa. Fomos informados,
que o movimento “Nós, Cidadãos” não tem lista
para os deputados portugueses no estrangeiro.
No fim, o Manuel Puga, candidato do Partido Conservador do Canadá tomou a palavra,
e congratulou a coragem e força da juventude
do Rúben Correia. Ele espera ver muito sucesso para esse rapaz de Rabo de Peixe. E o
Rúben Correia espera ver o Manuel Puga e
ele, eleitos como deputados este outono. Uns
petiscos foram oferecidos às pessoas que assistiram a noite política portuguesa.

nota comunitária

Apresentação

da
candidatura de Daniel

A

89 Eddy, Hull, Qc, J8X2W3

T.: 819.775.5002

Loureiro

manhã, 23 de julho de 2015, Daniel Loureiro, candidato como
conselheiro das comunidades convida a comunidade portuguesa de Montreal, ao seu 5@7, onde poderá conversar com ele,
sobre os assuntos que vos tocam. O evento terá lugar no restaurante Portus Calle, situado no 4281 Boul, Saint-Laurent. Para
mais informações podem o contatá-lo por correio eletrónico:
					daniel.loureiro90@gmail.com.

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
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3
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visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Faltam menos de 365 dias para os Jogos Olímpicos 2016 Rio
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

O presidente da Embratur, o Dr. Vinícius Lummertz, lembrou que o Brasil soube acolher com
sucesso grandes eventos, como o campeonato

O

consulado geral do Brasil em Montreal, com a
Dra. Maria Elisa T. de Luna,
cônsul geral do Brasil, organizou um coquetel, sexta-feira 17 de julho, na
Société des Arts Technologiques (1201 Boul.
Saint-Laurent), para sublinhar e convidar os
quebequenses em particular e todos os canadianos em geral a ir ao Rio, para acompanhar
as festividades dos Jogos Olímpicos e a delegação canadiana, que participará nos jogos.
O evento ocorrerá entre os dias 5 e 21 de agosto
de 2016 e as Paralimpíadas serão entre 7 e 18 de
setembro do mesmo ano. O local de abertura e
encerramento será no Estádio do Maracanã . Serão disputadas 28 modalidades, duas a mais em
relação aos Jogos Olímpicos de Verão de 2012.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

alain Côté O.d.
optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

do mundo de futebol e as jornadas mundiais da
juventude, grande evento internacional católico.
O coquetel foi uma ocasião de conhecer as
artes culinárias dos petiscos brasileiros, como
musicais, com o grupo Maracujá. O convite
está lançado, visite a sua agência de viagem
para dar um apoio às seleções portuguesas e
canadianas.

4242, Boul. st-laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1z3

O Brasil em Festa
no Parque Jean-Drapeau
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mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

F

oi uma outra
edição que o
o festival Week-End du monde
apresentou
o Carnaval brasileiro de Verão,
no domingo 12 de julho de 2015.

culinária. Vários produtos da cozinha brasileira estavam disponíveis para degustar, incluindo o
frango português do Piri-Piri.
Então, no 12 de julho, às 18h o carnaval começou com a Batucada Le
Bloco, a Samba-Cactus, a Zumba
222, a Ayiti Makaya,, e a Montréal
Carnival Vibration. Depois duma
marcha, o Carnaval continuou no

sua Banda, o Grupo Terrato com
César Rezer e Júlia Pessoa.
A organização completa foi a cargo do Hamilton Cidade, que teve o
apoio do consulado geral do Brasil,

Mas antes do carnaval, durante
dois fins de semana (4-5 e 11-12 Palco com a Batucada LE BLOCO
de julho), várias atividades esta- de Montréal, a Samba-Cactus com
vam disponíveis, como uma parte Cantelli, a cantora Jully Freitas e

da Desjardins Caixa Portuguesa, da
Cidade Brasil e de Ici Télévision.
Se tudo correr bem, próximo ano,
teremos novamente um Carnaval
com sol o pensamento no Rio 2016.
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Viajando através do Quebeque
O

encantador mundo franco-canadiano
concentra-se na província do Quebeque. Aquela que era chamada a Nova França
é hoje território canadiano, onde a cultura
francesa vive e resiste ao passar dos tempos.
Um paraíso de deslumbrantes paisagens
naturais, pintadas com montanhas geladas,
lagos e locais inacessíveis e secretos, que
poucos homens pisaram. Um recanto que
de pequeno tem pouco e onde vai descobrir
pousadas acolhedoras, refeições magníficas,
um povo simpático e paisagens surpreendentes, que o transportarão para um qualquer
filme romântico.
A província do Quebeque, no Canadá, ocupa
um território três vezes superior ao da França.
Estende-se para norte, desde a fronteira com os
Estados Unidos da América, limitada pelas províncias de Ontário, a oeste, e Novo Brunswick
e Terra Nova a este. É uma das províncias mais
habitadas do país e dela fazem parte cidades
como Montreal, Quebeque e outras. A sua história faz do Quebeque mais do que uma região
do Canadá. É em si mesma uma “nação”, com
uma cultura, uma língua e uma identidade muito
próprias – cerca de 80 por cento da população é
de origem francesa. O mesmo não acontece nas
outras províncias do país, que foram maioritariamente colonizadas por ingleses e escoceses.
A única língua oficial é o francês, a população
é maioritariamente católica e a própria estrutura
arquitetónica das cidades denuncia as influências francesas. Isto deve-se ao facto de os franceses terem chegado à região por volta de 1540.
O Quebeque era habitado há séculos por ameríndios e inuítes (ou esquimós) mas destas sociedades pouco permanece. A localidade de
Quebeque, hoje capital da província, foi desco-

berta em 1608. Montreal foi fundada numa missão de evangelização, no final do séc. XVIII. A
então Nova França cresce e desenvolve-se até ser
atacada pelo Exército britânico, sendo derrotada
em 1759. Quatro anos mais tarde, o território é
plenamente cedido aos ingleses e só em meados
do século XIX é que são consagradas as províncias do Canadá hoje conhecidas. A partir da década de 50 do século passado, um movimento
nacionalista começou a crescer, culminando na
realização de duas votações, em 1980 e em 1995,
pela separação do Quebeque do Canadá... algo
que nunca se chegou a concretizar.

Maravilhas da natureza
O Quebeque é especial por muitas razões, mas
a riqueza natural não pode deixar de ser mencionada. Milhares de pequenos rios e lagos compõem o extenso território não habitado da província, sendo estes a fonte primordial de energia
elétrica, devido às muitas barragens. O extenso
litoral, de mais de 13 mil quilómetros, inclui regiões banhadas por mar, baías, estuários e ilhas
oceânicas.

As florestas cobrem mais de metade do território e a população concentra-se essencialmente
no sul, nas margens do rio São Lourenço, que
passa por Montreal e Quebeque, entre outras localidades. Este rio, que atravessa toda a província e desagua no Atlântico, pode ter entre 16 e
160 quilómetros de largura e o seu vale de baixa
altitude é a “casa” de 80 por cento dos habitantes da província, bem como a mais importante
região agrícola. Quebeque significa “estreito” e
refere-se ao local onde hoje é a cidade capital da
província.
Contrariamente a este vale, 90 por cento do
Quebeque é coberto pelo vasto planalto canadense, com as suas montanhas rochosas e florestas virgens, sendo Mont d’Iberville o ponto mais
alto, com 1622 metros de altitude.
Descobrir Montreal
Cidade de contrastes e multiculturalidade,
Montreal é a segunda maior cidade de língua oficial francesa (depois de Paris) com 1,7 milhões
de habitantes. Foi construída numa ilha do rio
de São Lourenço, onde se respira História, inspiração francesa, design, arte e hospitalidade. O
património arquitetónico deixa a marca de um
passado com mais de 400 anos, desde a era do
regime francês até aos dias de hoje. Contemporânea, cosmopolita e alegre, Montreal vai deixá-lo apaixonado.
Passeando por entre as ruelas da parte antiga,
entre prédios de fachada cinzenta, dos séculos
XVIII e XIX, ouvem-se ainda as charretes, cujo
som ecoa pela calçada. Ao mesmo tempo que o
transporta para outra época, Montreal oferece-lhe
os mais diversificados restaurantes e ambientes:
de Chinatown a Little Italy, passando pelo Latin
Quarter ou a Gay Village, a comida de fusão é

enquadramento natural. Pequenas e acolhedoras casas coloridas
perfilam-se na base de uma montanha nevada, fazendo as delícias
dos praticantes de esqui.

Mont-Tremblant
Uma pequena cidade que o vai surpreender pela arquitetura e pelo

Cantões Orientais
A sul do rio de São Lourenço fica
uma sequência de pequena cidades
e vilas, que concentram o melhor
da gastronomia e dos vinhos do
país – adegas medievais, passeios
de canoa, os melhores patês de
pato, propriedades ecológicas e de
produção biológica de mel, frutos
vermelhos e vinho.

Cidade do Quebeque
Património Mundial da Unesco
desde 1985, o bairro histórico desta cidade é o único local fortificado a norte do México. Trata-se de
uma viagem com muitos séculos.

a Paris, é dotada de contrastes de
modernidade e classicismo. Uma
experiência que não pode deixar
para trás.

Montreal
A segunda maior cidade de língua
francesa do Mundo, logo a seguir

Onde Ir
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uma cidade muralhada em tempos coloniais com
o sossego do rio de São Lourenço, que a torna
num importante porto comercial. A juntar a isto,
um património arquitetónico único e uma dinâmica acolhedora e hospitaleira.
Berço da civilização francesa na América, foi
cobiçada durante séculos por ingleses e franceses. Apelidada de Gibraltar Americana, Quebeque ficou sob a coroa inglesa só no séc. XVIII.
Hoje, à distância dessa rivalidade, sabe-se que a
cidade é o que é por ter sido tão importante nesses
séculos de colonização da América do Norte. A
sua localização geográfica tornou-a num importante porto comercial de peles; ao mesmo tempo,
a cidade crescia dentro das muralhas, enquanto
os comerciantes se instalavam nas margens do
rio. Hoje, com mais de 620 mil habitantes, é um
ponto marítimo crucial, uma referência ao nível
da pesquisa científica e um destino cultural imperdível, com inúmeros festivais e eventos reconhecidos internacionalmente.
Comece por percorrer as muralhas dessa que é a
única cidade fortificada a norte do México. Aliás,
este é o fator que lhe garante uma magia quase
que decora o topo do cume. O Jardim Botânico, europeia. A parte antiga da cidade está na lista
o Parque Olímpico e a respetiva torre são outros de Património Mundial da Unesco desde 1985,

Por caminhos especiais
Para descobrir o Quebeque em toda sua autenticidade, o melhor será alugar um carro e partir numa das várias rotas oficialmente identificadas – estradas turísticas que acompanham o
rio ou passam por regiões rurais, à margem das
grandes autoestradas. Caminhos pintados por
testemunhos da vida muitas vezes rústica dos
primeiros povos e aventureiros. Por terra ou por
água, vai encontrar inúmeras habitações ancestrais, igrejas e capelas antigas, pontes cobertas,
moinhos e faróis.
As rotas são: Caminho do Rei; Estrada da
Nova França; Estrada das Baleias; Estrada
dos Navegadores; Rota dos Vinhos; Estrada
do Rio; Estrada das Fronteiras; Circuito de
Paysan; Estrada do Fiorde; Caminho dos
Cantões; Estrada das Montanhas; Estrada
das Cúpulas; e Estrada dos Rios.

fumado, acompanhado por uma
cerveja artesanal, são algumas das
propostas das acolhedoras Ilhas de
Madalena. Um arquipélago rural
onde os madelinots vão fazer de
tudo para o bem receber. Terra de
artistas, músicos e poetas, a beleza
destas ilhas é inspiradora.

Ilhas de Madelena
Mergulhar em Cape Alwright, observar mais de 300 espécies de pássaros ou provar o melhor arenque

Gatineau
Fica nos arredores de Ontário, a
norte, e é uma pequena cidade re-

Trois Rivières
É uma pequena cidade onde dois
afluentes se juntam ao rio de São
Lourenço. Museus, galerias de
arte, bons restaurantes, spas e esplanadas vão conquistá-lo e fazê-lo
prolongar a estadia.

Romantismo ao estilo francês
Incuravelmente romântica, a cidade de Quebeque (capital da província) oferece charme, glamour e encanto de uma forma pouco comum na
América do Norte. Conserva a beleza secular de

da sua arte de viver, dos seus jardins, dos seus
restaurantes e da pouco distância a que fica de
algumas maravilhas da Natureza... Respira-se
qualidade de vida. Isso é o que os locais podem
oferecer aos visitantes. Uma mistura de História e tradição com modernidade e cosmopolitismo... e com neve, muita neve à mistura.

sendo, assim, preservada um pedaço de História
de inspiração francesa com mais de três séculos.
Chateau Frontenac é o hotel mais fotografado de sempre Zona alta da cidade de Quebeque
Zona baixa da cidade de Quebeque
Na parte alta da cidade, deslumbre-se com o
Château Frontenac, o hotel mais fotografado de
sempre, e passeie pelo terraço de Dufferin, onde
contemplará a melhor paisagem sobre o rio. Não
deixe de desfrutar do Plaines d’Abraham: um
extenso e belo parque urbano que foi em tempos terreno de batalhas territoriais. Apanhando o
funicular, desça à parte baixa da cidade, coração
da mesma enquanto colónia portuária. Visite o
porto e aproveite para dar um passeio de barco.
Nos bairros de Petit-Champlain e Place Royale,
vai encontrar centros de arte, lojas de artesanato,
restaurantes e pubs muito animados. Não deixe
de conhecer o emblemático Museu da Civilização.
Quebeque é uma cidade orgulhosa de si mesma,

Cataratas de
Montmorency
Ficam no parque de la Chute-Montmorency, perto de Beauport, a poucos minutos da cidade
do Quebeque e são umas quedas
de água com mais de 83 metros –
maiores do que as cataratas de Nicarágua.

locais a não perder. A Zona Baixa, junto às margens do rio de São Lourenço, é o mais importante
porto marítimo de ligação entre o Atlântico e os
grandes lagos do Canadá e é o coração fervilhante de uma cidade ativa, onde poderá desfrutar de
belas paisagens e passeios fluviais inesquecíveis.
Por último, e antes de partir à descoberta da vida
cultural e social da cidade em inúmeros espetáculos, esplanadas, lojas e bares, não deixe de
visitar a homónima parisiense Basílica de Notre
Dame, de estilo neogótico. Uma cidade de múltiplas facetas com uma pitada de várias culturas,
que coabitam de forma bela e harmoniosa, oferecendo ao visitante uma experiência ao ritmo que
mais lhe apetecer.

sultante da fusão de cinco subúrbios. É a porta de acesso ao Parque
Natural de Gatineau.

servida com cordialidade e muito bom-gosto.
A cidade tem mais de 300 museus, entre os quais
não pode perder o Point-à-Callière (museu de arqueologia e História), o Marguerite-Bourgeoys
ou o de Belas-Artes. Respira-se modernidade...
até porque, em 2006, Montreal foi reconhecida,
pela Unesco, como uma das seis Cidades de Design do Mundo. Até o metro e as suas estações
são mostruário de arte pública.
A subida ao Mont-Royal é um passeio imperdível, devido à paisagem que oferece e ao jardim
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Câmbio do dólar canadiano
21 de JUlHO de 2015

1 Euro = CAD 1.416650
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

eletricidade

MERCEARIAS

padaria

restaurantes

serviço de
assistência
Assistência ao DOMICÍLIO
a idosos em Portugal

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotógrafo

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
canalizador

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

Chouriçor Inc.

A mercearia das famílias portuguesas

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

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

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

Mercearia
Portuguesa

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

renovações

monumentos

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

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

dentista

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

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

Produtos do mar
Miguel: 514-835-8405
Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

Isabel: 001351916516513

www.leparadisdupoulet.com

serviços
financeiroS

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

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

TRAGA O SEU VINHO

LE Grill
Tasquaria

www.acaixa.ca
traduções

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

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e
muito mais

T.: 514.668.6281

restaurantes

notários
4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

Pessoa honesta e
profissional, serviço de
desempenhos, tais como
compras, limpeza, etc.

Tel.: 514.943.7907
transportes

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

Silva, Langelier & Pereira inc.
111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

www.solmar-montreal.com

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

seguros gerais

www.os50anos.com

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

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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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
Aceito trabalhos
de Pladur, Ladrilho,
pinturas, pedreiro.
Para tardes ou fins de
semana.
Contactar Fernando:
514-632-4491

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista
procura pessoa para trabalhar nos jardins. Bom
salário. 514-554-0213

ou 450-641-7389

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
Precisa-se de cozinheiro ou ajudante
cozinheiro a tempo
inteiro ou parcial.
438-764-4964

Precisa-se de uma
pessoa para trabalhar
como assistente
domiciliária em Laval.
514-573-1837

Pessoa para trabalhar na grelha para uma churrascaria portuguesa. Possibilidade de trabalhar de
dia ou de noite a tempo inteiro ou parcial.
438-764-4964

PRECISA-SE de senhoras para fábrica em plena expansão. Cortinados, colchas, e vestuário desportivo.
Vai trabalhar com máquinas plain, overlock e blind stitch.
Contactar: Lina Pereira: 450 665 5180 ext 241
ou telemóvel: 514 296 4597
Precisa-se de assistente cozinheiro, em cozinha tradicional portuguesa e especializado em
churrasco de carvão, com experiência. Deve falar
francês. Wilson: 514-295-0774
Precisa-se de assistente cozinheiro especializado
em cozinha tradicional portuguesa com experiência e
deve ter um bom francês.
Se apresentar no 4247 Boul St-Laurent, Montréal,
QC H2W 2R2 ou telefonar para o 514.281.6947

Entrepreneur en construction génie civil
est à la recherche de

JDM1943353

JOURNALIER SPÉCIALISÉ
(homme de fond)

SE FAZ
FAVOR
à
Veuillez envoyer
votre
C.V àtelefonar
info@quantumtc.ca
Paolo Catania ao 514-821-3119
ou Manuel Goncalves ao 514-863-9334

Faleceu em Châteauguay no
dia 20 de julho de 2015, a Sra.
Maria da Nazaré dos Santos,
com 89 anos de idade, natural
de Bugalhos, Alcanena, Portugal, esposa do já falecido Elvino Jorge da Silva e mãe do já
falecido Fernandinho.
Deixa na dor a sua nora Brígida
Bragança. Seus netos Fernandinho (Marie-Anne Molynn),
David (Krystal White), bisnetas
Neve e Emilie Silva. Seus irmãos/ãs, cunhadas, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira 22 de julho de
2015 das 17h às 21h. Missa de corpo às 10h na igreja
Santa Cruz. Irá a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa
do sétimo dia que será no 28 de julho de 2015 às 18h30
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

EMPREGOS
Precisa-se de pessoa para limpeza de um edifício
de condo com experiência e a tempo parcial.
514-602-1005
O Café A Bola precisa de cozinheiro com
especialidade em cozinha portuguesa.
438-879-9926
Urgente: padaria notre maison
precisa-se de um pasteleiro com
experiência. 514-844-2169

Urgente | padaria notre maison
precisa-se de um ajudante padeiro.
514-844-2169

• Travaux dans la région de Montréal
• Minimum de 5 ans d’expérience dans le
domaine de la construction

Maria da nazaré dos santos

Precisa-se de pessoas para colocar “Pavéuni” licença de condução necessária.
Rive-Sul David: 514-444-4669
Precisa-se de uma senhora de limpeza a tempo parcial, para limpeza geral na área Cote Saint Luc (sexta-feira é necessária e 2 dias e meio ou um dia inteiro).
Deve ser muita meticulosa e confiável, 12$/h.
Carole: 514-880-5727

aluga-se
Aluga-se 51/2 num duplex (2º andar) na zona de St-Michel, perto do metro e a beira da escola John F.
Kennedy. 514-274-8488

vende-se

Reformado vende café-bar em operação desde 1990,
com fiel clientela local, e também de passagem. Ótima
localização, 5 máquinas de Loterie Video, possibililade
de cozinha aberta, e com muito potencial. Não perca
esta oportunidade!
Para mais informacão ligue: 514-638-0263
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
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

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

†

Cidália Maria Leite
29-09-1929 | 15-07-2015

Faleceu em Montreal no dia
15 de julho de 2015, a Sra.
Cidália Maria Leite, com 85
anos de idade, natural da
Maia, São Miguel, Açores,
esposa do já falecido Manuel
Eduardo Pimentel.
Deixa na dor a seus filhos/as
Gabriela (Paulo Jorge Resendes), Manuel Eduardo (Linda
Laroche), João Dionísio (Goretti Ferreira), Maria de Lourdes (José Manuel Moniz), Pedro Miguel. Seus 11 netos e
bisneta. Seus irmãos Pedro,
José e João. Cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente teve lugar, segunda-feira, 20
de julho de 2015, às 10h na igreja Santa Cruz. Foi a
sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

†

José Januário Eleutério 

Faleceu em Montreal no
dia 20 de julho de 2015, o
Sr. José Januário Eleutério,
natural da Vila da Lagoa,
São Miguel, Açores, com 81
anos, esposo da já falecida
Aura Martins.
Deixa na dor a sua afilhada
Daniela (Danny Minieucci),
seus netos adotivos Damiano e Matteo Minicucci, seu
irmão Juvenal (Alice), sua
irmã Isabel, sobrinhos/as
Tony Furtado (Mary-Lu) e
Sirena.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar quinta-feira 23 de julho de 2015 das
17h às 22h. O funeral será, sexta-feira, 24 de julho às
10h, na igreja Santa Cruz. Vai ser sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda
saudade a missa do sétimo dia que se realizará no domingo 26 de julho, às 10h na Igreja Santa Cruz.
Os nossos sinceros agradecimentos pela vossa manifestação de amizade. O vosso gesto e as palavras de
coragem deram-nos grande reconforto nestes momentos de tão profunda dor. O nosso muito obrigado.
Bem-Haja.

MEMORANDUM
3º Ano de Saudade

Idalina Fidalgo Vila Dias
25-06-1932 | 03-08-2012

Marido, filhas, netas, bisnetos, restante família e amigos recordam com eterna
saudade.
Vai ser celebrada uma missa por sua intenção no dia
2 de Agosto, pelas 10h, na
Igreja de Santa Cruz, 60 rua
Rachel Oeste, Montreal.
Agradecemos a todas as
pessoas que se dignarem
assistir a esta Celebração
Eucarística.

Passagem
Rúben Pacheco Correia

Montreal
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por

Fotos de Miguel félix
stive, pouco mais de 48 horas, na Província do Quebec, entre Blanville e Montreal. Fui recebido, com muito carinho, pela
minha querida conterrânea Francisca Reis,
colaboradora do jornal “A Voz de Portugal”,
que agora irá comemorar os seus 55 anos de
existência.
A ela a minha gratidão, por ter dinamizado um
cocktail muito especial para mim, pois deu-me
a oportunidade de estar reunido com a nossa comunidade radicada nesta cidade. Mas como as
omeletes não se fazem sem ovos, não podia deixar de agradecer à nossa galinha de ovos de ouro
que foi, realmente, o nosso amigo e empresário
de sucesso Manuel Puga, também candidato a
Deputado Federal, pelo Partido Conservador,

E

bilidade, foi nomeado, aos 24 anos, diretor de
uma das maiores companhias de Hotéis do Canadá e, hoje, é dono do seu próprio Hotel. É de
gente assim que a política precisa: de homens e
mulheres que, pela força do seu trabalho, venceram. Espero que, muito em breve, nos possamos

voltar a encontrar, já na qualidade de deputados,
que agora nos propomos alcançar. Temos uma
grande missão pela frente. Acredito que as nossas vozes, embora em Parlamentos de países diferentes, poderão vir a constituir um forte pilar
para o desenvolvimento da nossa terra e para o
reforço das ligações de amizade entre os nossos

dois países.
Dos Açores, levei o sonho que tenho para o
nosso desenvolvimento e para uma maior representatividade dos nossos interesses na Assembleia da República. Levei, também, as minhas
preocupações em áreas críticas, como as pescas
e a lavoura e comprometi-me a apresentar, brevemente, soluções que, junto das populações locais, junto dos profissionais de cada área, estão a
ser elaboradas para os problemas já conhecidos.
De Montreal, trouxe os Açores no coração: sim,
porque os Açores não são apenas os nove pedaços mágicos de terra que habitam o oceano atlântico, são também todas as comunidades espalhadas pelo mundo, onde o basalto negro, a lava dos
vulcões e a essência de ser-se açoriano residem
nos corações de todos os que partiram em busca
de uma vida melhor. É tão bom ser-se açoriano.
E, mais do que isso, é igualmente bom ser-se
jovem, pois, hoje, temos a possibilidade de dizermos aquilo que achamos ser mais importante
para a construção de um futuro que também será
nosso. É esta a convicção que tenho e levo para
todo o lado: a juventude de hoje é o futuro de
amanhã. Disso não nos podemos livrar!
Um abraço a toda a comunidade residente
no Quebec.
Receita da semana

Creme

de

Cenoura

ingredientes:

3 Cenouras; 1 Batata média; Sal; 1 Cebola média; 1 Dente de alho; Azeite qb; Água
qb; 1 Caldo de legumes ou de galinha.
preparação:

Tire a pele às cenouras e à batata, corte
em pedaços pequenos para uma cozedura
mais rápida. Descasque a cebola e o dente de alho.
Numa panela coloque a água e um pouco de azeite.
Deixe a água ferver.
Coloque a cenoura, a batata, a cebola e o dente de
alho. Deixe cozer. Vá verificando com um garfo se os
ingredientes já estão cozidos. Com a varinha mágica
triture os ingredientes até obter um creme uniforme.
adicione o sal qb e o caldo de legumes ou galinha.
Leve ao lume a apurar.
Sugestão: Coza 2 ovos com casca em água com sal.
Descasque e corte os ovos às rodelas e misture no
creme de cenoura.

que, além de ter apoiado o cocktail, acolheu-me
no seu Hotel de uma forma tão familiar, que não
deu para perceber que estava a longas milhas de
casa. É um Homem que levarei como referência.
Um Homem que veio criança, trabalhou como
empregado de bagagens num hotel, tirou conta-

Horóscopo

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitar-se
nas decisões que toma. Pense bem para que não se arrependa mais tarde. Saúde: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas finanças e veja como rentabilizá-las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7

Leão: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um
amigo a orientar a sua vida. Saúde: Procure o seu médico
assistente com maior regularidade. Faça análises de rotina. Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure não desistir
dos seus objetivos. Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28

Touro: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure não ter o seu coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para
conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se contra as constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que
lhe poderá ser feita. Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

Virgem: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: o pessimismo e a falta de confiança não
favorecem a realização pessoal. Saúde: Descanse o máximo que puder. Dinheiro: Coloque em marcha um projeto
muito importante para a sua carreira profissional.
Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17

Gémeos: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos Premonitórios. Amor: Procure fazer uma surpresa à
sua cara-metade criando um ambiente romântico.
Saúde: Procure descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite
comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções
a sete chaves. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

Balança: Carta Dominante: O Julgamento, que significa
Novo Ciclo de Vida. Amor: Poderá suscitar paixões arrebatadoras, mas pense bem naquilo que realmente quer.
Saúde: Cuidado com aquilo que come. Poderá colocar em risco a
sua dieta. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado,
sendo honesto e consciente das suas capacidades. Números da
Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10

Caranguejo: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade. Amor: Período favorável ao
romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante na sua vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições.
Evite estar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra
possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo
que o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu
redor. Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento e
sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas profissionais. Mantenha a calma, de modo a resolver os imprevistos
da melhor maneira. Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9

Sagitário: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: O amor marcará esta semana.
Faça os possíveis para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão para uma pequena indisposição. Se achar
necessário consulte o seu médico. Dinheiro: As suas qualidades
profissionais serão reconhecidas e poderá ser recompensado.
Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22
Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Planeie
um período de descanso a dois. Saúde: A sonolência e a
preguiça irão marcar a sua semana. Tente travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus colegas
de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar um bom
ambiente. Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4
Aquário: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa
Derrota. Amor: Semana favorável ao convívio. Convide alguns amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá sentir-se
mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta.
Pense bem antes de agir. Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
Peixes: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa
Poder de Concretização, Respeito. Amor: Aproveite os momentos com a família pois dar-lhe-ão um grande bem-estar
emocional. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior
vigor. Dinheiro: Estará financeiramente estável, por isso, poderá
satisfazer um capricho seu. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

e

Caridade

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

M

uito se fala de
solidariedade,
entre as pessoas, entre
instituições, entre povos. Muito se fala de
caridade para com os mais desfavorecidos. Mas pouco se compreende estes
temas.
Solidariedade é definida em termos
globais como a resposta coesa dentro de
um grupo resultante da responsabilidade
recíproca entre os seus diversos membros. Essa responsabilidade recíproca é
originária de um ou mais eventos, ideias
ou vivências com as quais os membros
do grupo se identificam e pelas quais se
encontram de certa forma emocionalmente marcados e ligados.
Temos assim como exemplo os grupos
que se formam depois de uma catástrofe,
em que as pessoas que viveram eventos
que colocaram as suas vidas em cheque,
perderam os seus bens e mais importante, perderam entes amados, juntam-se na
dor e procuram um caminho de cicatrização as feridas. Temos outros exemplos
como os grupos profissionais, cujos interesses profissionais são o núcleo que
imanta os seus diversos membros. Temos os sindicatos, grupos políticos, financeiros, de ajuda ao próximo, povos
de uma nação, etc. Caridade é normalmente associada com a esmola, com o
ato de dar ao necessitado, contudo tem
um significado muito mais profundo religioso e filosófico de amor ao próximo
por amor a um Criador. Trata-se de benevolência com o próximo, de ternura, de
generosidade, de ser solidário, tal como
se indicou acima. Da caridade nascem
assim variadíssimas facetas de bondade
e de virtude às quais não só a religião
católica mas também outras religiões e
até ramos filosóficos estudaram e definiram como o caminho para a felicidade
humana.
Atualmente, na época do pragmatismo
e do individualismo perde-se um pouco
do que estes sábios antigos e mais recentes nos ensinaram. Todos os ramos
da vida humana regem-se sobre a competição aniquiladora de grupos opostos,
como se isso fosse uma necessidade. A
era da globalização, que tantos temem
sem compreenderem bem porquê, vem
exacerbar essa necessidade de compreender e aceitar o facto de que não
podemos atuar unicamente na medida
dos interesses próprios prejudicando os
outros grupos ou criando condições que
os oprimam. Vários exemplos se apresentam na atualidade: as relações entre
Cuba e os EUA, Irão e os EUA, a expansão da China no mar da China onde
outras nações se sentem ameaçadas, a
situação atual da Grécia e sua influência no futuro da Europa, as atividades da

Rússia em várias regiões do mundo e na
Ucrânia em particular, etc.
Todas estas situações nasceram e desenvolveram-se na base da desconfiança mútua, verdadeira ou não, quando as
intenções mais ou menos perceptíveis
levantam dúvidas a um dos envolvidos.
Infelizmente as ações desenvolvidas
nestas situações têm-se pautado pelo
caminho de gerar mais opressão e desconfiança. Mesmo aquelas que parecem
caminhar no bom sentido da regularização encontram inúmeros obstáculos,
oriundos mais de pessoas ou grupos que
manifestam interesses particulares do
que das dificuldades práticas próprias de
regularização das situações. Pegando na
situação da Grécia, a manifesta dificuldade por parte da União Europeia (UE)
ou do Euro Grupo em encontrarem uma
solução que dê esperança à Grécia é uma
semente de desânimo que naturalmente
poderá trazer resultados amargos mais
à frente, se não houver pelo menos um
perdão parcial da gigantesca dívida grega.
Os EUA, que tão facilmente entram
em guerra na defesa dos seus interesses
ou de interesses de grupos particulares
com muita influência na política norte
americana, têm tido enorme dificuldade
em aceitar as iniciativas de acordos pacíficos que Barack Obama desenvolve,
por exemplo com Cuba e o Irão. Mesmo
internamente, muita dificuldade tem havido em colocar em prática a renovação
do seus sistema Medicare, mais conhecido por ObamaCare, que pretende incluir
mais americanos que não eram apoiados
pelo existente sistema Medicare e que
estavam excluídos de qualquer outro
sistema.
Temos que compreender que no mundo,
mais do que esmola, as pessoas e as instituições e nações que poderão representar, precisam sim de oportunidade para se
desenvolver. Naturalmente encontramos
na nossa jornada aqueles com que simpatizamos mais ou menos. Há também
os oportunistas, os radicalistas que tudo
prometem sem saber como realizar, os
maliciosos e outros mais que caminham
na retaguarda do desenvolvimento humano. Todos estes devem ser limitados
na sua ação, mas sem prejudicar aqueles
que fazem parte do mar humano e que
numa sondagem para umas eleições seriam considerados como “indecisos”.
Estes farão a diferença e, no interesse
do desenvolvimento, para eles devem
todas as instituições políticas, financeiras, económicas e sociais, serem
pródigas na verdadeira caridade e solidariedade.

Pensamento da semana
É exatamente disso que a vida é feita, de momentos.
Momentos que temos que passar, sendo bons ou
ruins,para o nosso próprio aprendizado. Nunca esquecendo do mais importante: Nada nessa vida é por acaso.
Absolutamente nada. Por isso, temos que nos preocupar
em fazer a nossa parte, da melhor forma possível.
A vida nem sempre segue a nossa vontade,
mas ela é perfeita naquilo que tem que ser.
Chico Xavier

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. Toada de cantiga. Fecundo. 2. Espécie de robalo. Porém (ant.). 3. Classe de artrópodes com apêndices articulados a que pertencem a aranha e o escorpião. 4. Imita pancada ou
designa procedimento rápido, decidido (interj.). Ato solene. 5. Presentemente. Face posterior do tórax do homem ou a parte superior
do dos outros mamíferos. 6. Medida itinerária chinesa. Disposição
regular e metódica. Alternativa (conj.). 7. Aplane. Administrar diligentemente. 8. Dividir ao meio. Auroque. 9. Endemoinhar. 10. Texto
ou conteúdo de um escrito. Cada uma das duas partes iguais em
que se divide um todo. 11. Encolerizar. Ética.
Verticais: 1. Povoação indígena de Angola. Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao e longo dos latinos. 2. Aqueles.
Ligeiro. Tenho conhecimento. 3. Eventualidade. Obrigar a aceitar,
constranger. 4. Oferecer. Arbusto que produz rosas. 5. Fileira. Limpar, esfregar com areia ou outro pó. 6. Vazia. Órgão excretor que
tem a função de formação da urina. 7. Estado de nu. Possui. 8.
Resumo. Ação. 9. Arrabalde. Esburacar. 10. Centésima parte do
hectare. Ecoar. Contr. da prep. de com o art. def. a. 11. Elemento
de formação de palavras que exprime a ideia de animal. Lâmina de
latão que imita o ouro.
solução

Horizontais: 1. Soada, Feraz. 2. Escalo, Pero. 3. Aracnídeo. 4.
Zás, Auto. 5. Agora, Dorso. 6. Li, Ordem, Ou. 7. Alise, Zelar. 8. Mear,
Uro. 9. Espiritar. 10. Teor, Metade. 11. Airar, Moral.
Verticais: 1. Senzala, Eta. 2. Os, Ágil, Sei. 3. Acaso, Impor. 4. Dar,
Roseira. 5. Ala, Arear. 6. Oca, Rim. 7. Nudez, Tem. 8. Epítome, Ato.
9. Redor, Lurar. 10. Are, Soar, Da. 11. Zoo, Ouropel.

Solidariedade
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jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

N

ão é só apenas os jovens
e pessoas que viveram
fracassos na vida que têm
grandes dificuldades de
superar o cárcere da emoção, mas também, por outro
lado, os homens de sucesso.
Parece contraditório, mas muitos juízes, ilustres advogados, professores universitários e
líderes religiosos têm grande dificuldade de

da

abrir as algemas da emoção. O maior problema é que à medida que eles sobem na escala
do sucesso, vão ficando cada vez mais isolados dentro de si mesmos. Estão sós no meio
da multidão. Tornam-se, assim, parceiros da
solidão, embora vivam rodeados de pessoas.
A sabedoria requer uma certa dose de solidão,
mas quando a dose é alta, ela sufoca o prazer
de viver e gera um isolamento doentio. Os que
nunca falam das suas frustrações têm probabilidades mínimas de aliviá-las. Os que ocultam
os seus sofrimentos expandem a sua dor. Temos que encontrar tempo para falar das nossas

dificuldades. Precisamos de encontrar tempo
para nos ouvirmos. Uma pessoa é tanto mais
saudável quanto mais ela é desarmada e consegue falar dos seus sentimentos e compreender
as emoções dos outros. Temos que olhar para
nós próprios e tentar avaliar se somos um livro fechado ou aberto. Quantas vezes fazemos
uma pausa e refletimos sobre a nossa vida?
Quantas vezes conseguimos desfazer os nossos compromissos e achar tempo para refletir
sobre os pilares da nossa existência? Muitos
são ótimos para trabalhar, mas péssimos para
cuidar de si mesmos. Se não encontramos
tempo para fazer uma mesa redonda sobre as
nossas dificuldades e nem sobre o nosso projeto de vida, talvez estejamos a viver a pior
de todas as solidões. A solidão de nos termos
abandonado na nossa trajetória de vida. Estar
só no meio da multidão é suportável, mas estar
só dentro de si mesmo é inadmissível. Temos
que passar tempo com aquilo que nos procura
a paz. Nunca devemos de deixar de ser alunos
na escola da vida, somente assim teremos recursos para corrigir as nossas rotas. Quando
estivermos sem auto-estima, devemos saber
que em todas as células e no âmago da nossa emoção existe uma força incrível. De que
adianta termos o mundo aos nossos pés e sermos ansiosos, impulsivos e infelizes?
Temos que descobrir o prazer de penetrar
no mundo de outras pessoas e sermos solidários com elas. De principio nem os nossos
íntimos conhecemos bem. No máximo conhecemos algumas áreas da sua intrincada
personalidade. Devemos pensar que a vida
é mais importante que todo o dinheiro do
mundo, que todas as estrelas do universo. O
espaço de tempo entre a meninice e a velhice é tão breve como a aurora e o acaso. Por
ser brevíssima, temos que cuidar dela com o
máximo de carinho e inteligência.

Rádio

Portugalíssimo
1280 AM

Produtora
Rosa Velosa

Contacto publicitário: 514.366.2888

Linha aberta
514.483.2362
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Benfica perde com PSG para
a International Champions Cup

O

Benfica, bicampeão
português de futebol,
perdeu no sábado com os
franceses do Paris Saint-Germain por 3-2, no primeiro encontro dos ‘en-

ções ofensivas, perante um
PSG com muitas ausências. A equipa ‘encarnada’
começou a surgir mais vezes perto da baliza de Kevin Trapp e foi criando al-

vantagem francesa durou
pouco, já que, aos 34 minutos, um remate de Jonas
foi defendido para a frente
por Kevin Trapp, tendo Talisca, na recarga, igualado.

“O FC Porto não é o Real. É
um Passo Atrás para Casillas”
Diego Forlán comentou esta segunda-feira, numa coluna de
opinião no jornal The National, a ida de Iker Casillas para o FC
Porto. Diego Forlán conhece bem Iker Casillas. O avançado
uruguaio, num artigo publicado pelo jornal The National, diz não
compreender como é que o Real Madrid abdicou de uma “lenda” e caracteriza a mudança do guardião espanhol para o FC
Porto como um “passo atrás”. “Apesar das lendas não quererem
um tratamento especial, merecem ser tratadas de forma correta
por tudo o que deram aos seus clubes. E merecem honestidade. Só que nem todos dizem a verdade”, afirma o jogador do
Peñarol. Para Forlán a decisão de Iker assinar pelo FC Porto é,
claramente, apesar da grande do FC Porto, uma passo atrás na
carreira do antigo jogador do Real Madrid. “É um grande clube
e luta regularmente por títulos. É um clube que identifica jogadores, desenvolve-os e depois vende-os com lucro. Mas não
podemos fingir que o FC Porto é o Real Madrid, um dos maiores
clubes do Mundo. É um passo atrás para Casillas, tal como é
para Van Persie, ao deixar o Manchester United para ir para o
Fenerbahçe”, justifica o avançado uruguaio.
Já há Data para as Novas Eleições na FIFA
O organismo presidido por Sepp Blatter anunciou esta segunda-feira a data de 26 de fevereiro de 2016 para o exercício eleitoral que decidirá quem vai comandar o organismo nos próximos anos. Depois da demissão de Sepp Blatter que estavam
anunciadas novas eleições. Esta segunda-feira, o organismo
que tutela o futebol mundial determinou a data do novo exercício eleitoral. A data escolhida pelo comité executivo da FIFA
foi o dia 26 de fevereiro de 2016, sendo nesta altura que, em
congresso eleitoral extraordinário, se irá escolher o novo presidente. Relembre-se que Blatter abdicou da presidência do
organismo depois de um escândalo que levou à detenção de
vários membros da FIFA por suspeita de corrupção.

carnados’ na International
Champions Cup. Os lisboetas ainda chegaram ao
intervalo em vantagem por
2-1, com tentos de Talisca
e de Jonas, contra um de
Augustin, mas permitiram
que os campeões franceses

dessem a volta na segunda
etapa, com golos de Lucas,
na conversão de uma grande penalidade, e de Digne.
Depois de uma entrada a
passo das duas equipas, o
Benfica, com uma equipa
próxima daquela que terminou a Liga na temporada passada, foi aos poucos
assumindo o controlo da
partida, demonstrando já
algumas boas combina-

gumas situações perigosas,
a principal aos 16 minutos,
num lance em que Talisca,
ao segundo poste e com a
baliza à mercê, atirou contra o guarda-redes contrário. Os parisienses, entretanto, foram equilibrando

a contenda e também começaram a incomodar o
último reduto contrário e,
depois de vários avisos,
chegaram mesmo à vantagem por Augustin, que,
servido por Bahebeck,
passou facilmente pela defesa do Benfica e rematou
fora do alcance de Júlio
César, num lance, aos 29
minutos, em que Jardel
podia ter feito melhor. A

O Benfica ganhou ânimo
com o empate e, depois de
uma ‘bomba’ de Talisca
ao poste, aos 40 minutos,
chegou mesmo à vantagem
aos 42, num lance protagonizado por Gaitan na
direita, tendo o argentino
dado a bola de ‘bandeja’
para Jonas, que só teve
de encostar. Os efeitos da
pré-temporada fizeram-se
sentir nas duas equipas na
segunda metade, que foi
jogada a ritmo lento e com
muito poucos motivos de
interesse. Mesmo assim
esteve um pouco melhor
o PSG, que aproveitou da
melhor maneira os erros
cometidos pela defesa benfiquista para dar a volta ao
marcador. Aos 63 minutos,
os parisienses chegaram à
igualdade através de uma
grande penalidade convertida por Lucas, após falta
de Jardel sobre Nkunku,
tendo Digne, aos 79, aproveitado uma escorregadela
de Cristante para fazer o
3-2. Até final, só por uma
vez o Benfica esteve perto de igualar, num lance
protagonizado por Nelson
Oliveira aos 88 minutos,
mas o guarda-redes Sirigu,
em voo, evitou o ‘chapéu’
do avançado português.

Portugal faz história
e sagra-se campeão mundial
Seleção portuguesa foi brilhante ao bater o Taiti e celebra o
seu primeiro título depois de ter participado na última final há
uma década. O areal de Espinho foi o palco da final de consagrou Portugal como campeão do mundo. A seleção portuguesa bateu o Taiti por 5-3, com golos de Madjer, Belchior, João
Coimbra, Bruno Novo e Alan. Para a equipa visitante Labaste
e Kuee (2) fixeram os restantes tentos. A turma das
Quinas confirmou o favoritismo e não deixou o ataque
do Taiti - o melhor da prova
antes desta final - brilhar. A
seleção portuguesa regressava a uma final dez anos
depois e conseguiu pela primeira vez levantar o troféu
na sua história numa competição organizada pela FIFA. A seleção portuguesa teve uma vantagem de três golos, sofreu dois
tentos de rajada e chegou a temer-se que o empate chegasse.
Bruno Novo deu mais descanço à turma lusa, mas o emblema
da Polinésia Francesa não se deu por vencido e reduziu a desvantadem para apenas um golo. A cerca de 40 segundo do final
da partida, Alan fixou o resultado final e colocou a equipa com
uma mão na taça. Do outro lado está a seleção do Taiti, que já
havia sido quarta classificada no Mundial de 2013, que havia
organizado, e ficou agora no segundo lugar, uma prova do seu
crescimento na modalidade.

Major
League Soccer
GRUPO ESTE	J	P
1-DC United
22
35
2-Columbus Crew
21
30
3-NY Red Bulls
19
29
4-Toronto FC
18
27
5-NE Revolution
22
27
6-Orlando City
20
24
7-Philadelphia Union
21
22
8-Impact Montréal
17
21
9-New York City FC
20
21
10-Chicago Fire
19
18
GRUPO OESTE	J	P
1-FC Dallas
20
35
2-LA Galaxy
22
34
3-Vancouver Whitecaps 21
33
4-Sporting KC
18
33
5-Seattle Sounders
21
32
6-Portland Timbers
21
32
7-Real Salt Lake
21
26
8-SJ Earthquakes
19
25
9-Houston Dynamo
20
24
10-Colorado Rapids
20
24

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

P	J	V	
29 14 9
29 14 9
27 14 8
27 14 7
26 14 8
25 14 7
24 14 7
22 14 7
19 14 6
19 14 5
18 14 4
17 14 5
17 14 4
16 14 5
16 14 4
13 14 3
13 14 3
12 14 3
10 14 2
9 14 2

E
2
2
3
6
2
4
3
1
1
4
6
2
5
1
4
4
4
3
4
3

D
3
3
3
1
4
3
4
6
7
5
4
7
5
8
6
7
7
8
8
9
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