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Presidência francesa anunciou que o chefe de Estado, François Hollande atribuiu a mais alta condecoração do país a quatro homens que frustraram um
ataque num comboio de alta velocidade.
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Agenda comunitária
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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

Agenda

da Comunidade Portuguesa 2016
A Nossa colaboradora, Francisca Reis, e o jornal A Voz de Portugal estão a preparar um caderno especial sobre todos os eventos de 2016. Podem contactar-nos através do nosso email admin@avozdeportugal.com ou por fax 514-2846150. Assim todos podem organizar a sua festa e informar a comunidade sobre
os seus eventos com antecedência.

Vinha, produção de cidra de maçã, doces e compotas
Sábado, 29 agosto, iremos visitar Les artisans du terroir, em St-Paul d’Abbotsford,
Montérégie. Venha aprender mais sobre a arte da vinificação. Termine o passeio
com uma agradável degustação de vinhos! Terraço com uma linda vista. Traga
o seu piquenique. Vagas limitadas. Inscrições apenas presenciais.
Para mais informações 514-982-0804.

Desfolhada

do

Milho

A organização de Pão de Santo António da Missão Nossa Senhora de Fátima
organiza uma linda festa de Desfolhada do Milho no dia 19 de setembro de 2015.
A noite será abrilhantada pelo DJ Entre-Nós. A ementa será pão com manteiga,
sopa à chefe, salada, chicharro frito, batata cozida e molho de vilão, malassada,
café, chá e milho cozido. Para mais informações e reservas: Crisantina Moniz:
450-688-8260; Aleluia Machado: 514-793-3156; Fátima Arruda: 450-688-5688;
Rosa Correia: 450-688-4948.

Angariação

de fundos para o

“Síndrome

de

Down”

Organiza-se festa de angariação de fundos para o “Síndrome de Down” com
um grande espetáculo com os “Portuguese Kids” em Laval e a Banda Evolution.
Este evento será no dia 26 de setembro de 2015 às 19h00 na sala da Missão de
Nossa Senhora de Fátima situada no 1815 rue Favreau, Laval. Haverá comida
e bar. Preço: 30$.

Casa

dos

Açores

do

Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque cumprimenta a comunidade e informa que no mês de setembro próximo realizar-se-á em Montreal a XVIII Assembleia Geral do Conselho
Mundial das Casas dos Açores, do qual ela é a presidente
para o ano de 2015. As sessões terão lugar do 24 a 26 de
setembro e terminará com um jantar de encerramento e
de aniversário da Casa dos Açores do Quebeque. O referido jantar com a presença das 13 Casas dos Açores do Mundo e de membros
do Governo Regional, terá lugar no dia 26 de setembro, no Carlton, 8860 Boul.
Langelier em St. Léonard, Montreal.
Para mais informações e aquisição de bilhetes, queiram contactar a Casa dos
Açores do Quebeque pelo tel.: 514-388-4129.
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- Tourada a Corda em Ontário
a maneira de Agualva | Terceira

- Daniel Loureiro candidato
a conselheiro das comunidades

Filarmónicas

Membre officiel

Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

Ranchos Folclóricos

Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
cana verde	T.:514.618.9087
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Rancho folclórico Portugal
de montreal santa cruz	T.:514.844.1011
Praias de Portugal	T.:514.844.1406

igrejas

IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS	T.:514.668.5601
Igr. Batista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

info@tvpm.ca

514.993.9047

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

A Celebração
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

P

elo lado do glamour não
se sentirá escassez, decerto. Na passadeira vermelha
em 2017 desfilará gente, falando uns dos outos, do destino de Montréal,
da criação artística, dos 150 da fundação do
Canadá e em particular do desafio técnico,
que num piscar de olho levou à iluminação
da ponte Jacques-Cartier, que vai despertar
a atenção dos espetadores na materialização
de uma explosão de luzes e cor... Algo que
vai custar 40 milhões de dollares.
Por vezes, são os detalhes com cores diferentes, que despertam a atenção do espetador,
como um processo artístico sem pecado.
A Celebração dos 375 anos de Montréal deve
ter impacto e originalidade, cruzar uma estética desenvolvida na renovação de zonas antigas
como o Plateau, situado no coração da cidade,
um importantíssimo espaço que deve ser dinamizado para o Aniversário de Montréal. Aqui
diversas personagens e histórias se entrecruzaram: é uma referência irrecusável na história

dos

375 Anos

de todos os cidadãos da cidade e do Québec.
Se há um poço sem fundo, de 40 milhões de
dólares para iluminar a ponte Jacques-Cartier... Porque não fazer pensar os especialistas
políticos noutras coisas?
As obsessões de grandeza podem ser toleradas quando o acerto de contas não empapa o
mundo sufocante da ilusão que vigora na sociedade. Aqui e ali, falta um conceito avançado de bem comum, as pessoas e os políticos
parecem estar apenas a cuidar de si próprios.
O poder do Estado Federal Conservador e do
«Maire Denis Coderre de Montréal» não pode
ser ilimitado, eles atuam sem responsabilidade
e acima da lei, que fazem cumprir aos cidadãos, já que com este conceito, fica claro que
não podem cair bem aos seus partidários. Lançaram a palavra de ordem do utilizador pagador para a nova ponte Champlain, já rejeitado
por todos os cidadãos que pagam impostos.
Contudo, violam a paz social com o poço sem
fundo de milhões de dólares sem nenhuma limitação nas viagens, no senado, para favorecer os seus interesses de classe e a reprimir a
resistência dos cidadãos, para salvaguardar o
poder, como se fossem os donos de uma propriedade privada.

de

Montréal

No entanto a revitalização de zonas históricas
permite alcançar uma Imagem Urbana valorizada para a comunidade local, promovendo a
coesão e a inclusão sociais, atrair um maior
número de visitantes, promovendo a Economia e potenciar os níveis de autoestima dos
cidadãos. Todo o património construido é um
testemunho do nosso modo de vida, um legado que temos orgulho em preservar. Mantê-lo,
conservá-lo, reabilitá-lo são atos de cidadania,
traduzem o reconhecimento da nossa memória
coletiva. Reconciliar os cidadãos com a cidade
é conseguir resgatar o sentimento de pertença.
A criatividade não está apenas nas novidades,
mas na forma inovadora como lidamos com o
existente. Nos dias de hoje, onde mergulhamos
numa crise económica e social importante, os
vereadores, deputados, ministros...Devem resolver fazer algo de único em benefício da população. É isto beneficiar dos impostos pagos.
O bairro do Plateau é hoje um ponto de
referência na arte em geral, na cultura, na
gastronomia, e até no comércio, numa atitude mais vanguardista o processo de regeneração mescla o velho com a elegância da
sociedade moderna. O turismo não gosta de
ver universos degradados.
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Recordar José Manuel
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

Z

é Manel para os amigos,
parecia uma criança a
reorganizar uma loja de música precisamente na véspera
de falecer. Se na sua vida tivesse tido um empresário, para mim ele teria tido um estatuto
mais forte, quero louvá-lo como uma promessa eternamente adiada.
Aplicado e terno, infinitamente capaz de sugerir
novos padrões da música a partir da mesma meia
dúzia de temas populares portugueses, do jazz,
caminhando livre, imprevisível e pontuado por
uma nostalgia de Lisboa irresistível.
Quem o ouvia, tivesse-lhe ou não senioridade,
sentia-se instantaneamente de uma geração anterior. Mas se há especulação que valha a pena
fazer é a de que tocou como se o tivessem avisado do tempo que lhe restava. Emigrou para o
Canada, com hábitos e ideias de Portugal e não
se adaptou ao novo continente. Trabalhou mais
como músico em Montréal e Otawa e passou dificuldades. Porém, para
ajudar o fim do mês tornou-se artista, ao pintar
telas: encenando episódios alusivos ao mar e
natureza. A sua pintura
evoca a sua luta gigantesca no caminho do músico e artista pintor, que
dificilmente sentia algum

heroísmo! Todo o seu campo de artista foi atravessado por raios de cor geometrizados que se
entrecuzavam, numa fusão ambígua entre espetáculo visual e o músico mais bem-sucedido. As
suas melhores condições de trabalho: foram no

sas, foi na época o mentor que sustentou o trabalho do Zé Manel.
A vida não é justa e a morte é uma banalidade. Apesar disso nunca estamos preparados,
por muito que Pessoa tenha escrito que «mor-

restaurante Solmar tingida pelo seu proprietário
Dias, um apaixonado da música portuguesa! Estrela do Oceano, a que devemos juntar o tempo
do Amílcar, também proprietário na sua exaltação de ampliar em Montréal a música e a língua
portuguesas: coerente até hoje... Com a sua hora
na Rádio Centre de Ville, útil às raízes portugue-

rer é só não ser visto». Coisas da literatura.
Não menosprezemos a literatura. No caso, é
isso que perdurará dela quando todos já tivermos partido. No fim tudo é pó?... Dito isto,
sobra a profunda pena que o Zé Manel não
esteja aqui para declarar a rir. Até sempre
Amigo!
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Festejando o Aniversário da Padaria Guizot
smartins@avozdeportugal.com

sylvio martins

E

m julho a padaria Guizot
festejou o seu 25º aniversário mas conseguiu festejar
em grande em agosto. No 15
de agosto organizaram uma
linda festa para os seus clientes, familiares e
amigos. Muitos vieram provar o que há de
bom nesta linda padaria Guizot.
A padaria Guizot foi inaugurada no dia 24 de

junho de 1990. Dimas Bulhões foi o grande homem que fundou esta linda e simpática padaria.
Hoje em dia a comunidade está a mudar e também podemos agradecer aos filhos pela continuação desta padaria, Kevin e Kimberly Bulhões
estão de braços abertos para a continuação do
sonho do seu pai (Dimas Bulhões). Para as pessoas que estão interessadas em saber o que há de

bom,.... podemos dizer, TUDO. E, o que há lá:
produzem o tradicional pão português, o papo-seco e o pão de milho, bem como outros tipos
de pães conhecidos no mercado. Outras especialidades: pastéis de natas e de feijão, biscoitos caseiros, massa sovada, bolos lêvedos, malassadas.
Kevin Bulhões respondeu simplesmente e amigavelmente, “a visão do negócio passa pela qualidade dos produtos oferecidos aos nossos clientes. Trabalhamos para que os nossos produtos se

diferenciem dos produtos dos outros, bem como,
manter o nível de qualidade a que habituámos os
nossos clientes. O segredo encontra-se na qualidade da matéria prima, isto é, a seleção das
farinhas utilizadas para a produção dos nossos
produtos. Os equipamentos utilizados, nomeadamente, o forno industrial existente dentro da
padaria também contribui para a qualidade dos
nossos produtos. Por fim, a mão de obra, uma
peça fulcral na produção dos nossos produtos, a
experiência adquirida ao longo dos anos não permite outra coisa senão um bom produto”.
- Conhecendo a comunidade portuguesa em
Montreal qual é a diferença entre os Açores e
cá? Eu acho que os laços criados entre os portugueses em Montreal é uma coisa extraordinária, que por vezes nem em Portugal se vê. Existe
grande amizade e muita cumplicidade entre os
portugueses em Montreal, ajudam-se uns aos outros e estão sempre presentes para tudo.
A padaria tem uma linda mensagem a divulgar neste vosso jornal: “Obviamente que
o primeiro agradecimento a fazer é aos nos-

Crónica da minha viagem

Viagem

a

smartins@avozdeportugal.com

Niagara Falls

sylvio martins

D

4- Clifton Hill
5- Niagara on the lake

epois da viagem a Toronto, a minha prima
decidiu viajar e apresentar
Cataratas do Niágara. Niagara Falls é certamente um
dos passeios mais populares para quem visita
Toronto e a principal atração do local são as
Cataratas do Niagara. Eu nem me lembro o
número de vezes que já visitei o local, mas é a
primeira com a minha esposa.
Gostámos muito desta viagem às Cataratas
do Niágara. Também fomos ver vários sítios
históricos através desta linda área. Em Outubro estaremos de volta com as crianças para
aproveitar com eles, a beleza da natureza por
um preço baratinho. Próxima edição, a viagem
à Cuba.

As Cataratas do Niágara são famosas por sua
beleza, bem como são uma fonte valiosa de energia hidro-elétrica, tendo sido um destino turístico
muito popular. As cataratas do Niágara são divididas pelas cidades vizinhas de Niagara Falls, Ontario, e de Niagara Falls, Nova Iorque. O nome
‘Niágara’ vêm de uma palavra iroquesa que significa ‘trovoada de águas’.
Resolvi fazer uma lista de 5 atrações turísticas de
Niagara Falls, além das Cataratas, claro...
1- Maid of the Mist
2- Behind the Falls
3- Skylon Tower

sos clientes que estão ao nosso lado à 25 anos.
Sem eles, não seria possível dar continuidade
ao nosso negócio. Segundo, os nossos fornecedores que sempre nos apoiaram, tendo-nos
fornecido e sugerido sempre produtos de boa
qualidade. Por fim, os funcionários que apoiaram o meu pai durante estes 25 anos, contribuindo todos de uma forma ou outra, e que
agora continuam a dar o seu melhor todos os
dias”.

Homenagem
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a

Conceição Ferreira

lsaraiva@avozdeportugal.com

Luiz Saraiva

E

m todas as épocas, mulheres portuguesas marcaram a raça, a história, as
lendas, as recordações, fazendo do povo uma raça especial
e excecional.
Os exemplos não faltam. Desde a Raínha Santa
Isabel, até a Raínha Dona Maria, passando pela
Inês de Castro, a Natércia Correia, a Florbela
Espanca, a Adelaide Colbete, a Luísa Rosa de
Aguiar, a Maria Aurélia Vaz de Carvalho e tantas outras (Se não conhecem vão ao internet),
e nas lendas (com um sorriso) a PADEIRA DE
ALJUBARROTA! Em todos os domínios a mulher portuguesa esteve presente, a glorificar a
nossa terra, muitas vezes discretamente, o que é
pena, outras vezes com reconhecimento.
A mulher portuguesa se distingue como esposa,
como mãe, como raínha, como escritora, como
artista, como científica, como investigadora,

Para

como um ser humano completo e grandioso.
A mulher para mim merece um respeito especial e total. Podem dizer, e não se enganam, que
eu sou fortemente feminista... é verdade. Creio
que sempre fui, pois que agora me apercebo de
certos gestos que realizei quando jovem. Por
exemplo: criei duas marionetes uma chamada
José, e outra chamada Lili, que representavam,
e representam ainda hoje, os meus dois lados:
o masculino, nas minhas loucuras de artista e
feminino no ajuizado, me dando restrições de
respeito e de lógica.
Estão a perguntar, este homem às vezes não se
compreende. Portanto é fácil, estes pensamentos
são feitos para justificar o que vou expor.
Várias mulheres vivem e moram na região de
Montreal, portuguesas evidentemente, que me
surpreendem pela sua qualidade, como pessoa,
como trabalho, como devoção, não somente
com os seus, mas, para a comunidade. Bem-vindas e sejam o mais felizes possível, são os meus
desejos sinceros.
Permitam-me de lhes falar de uma mulher que

u
o
r
e
d
n
Ve
r
A
r
P
m
o
c
*

3

.89% gomes
* inscrição e venda.

António

não Procure mAis!
AProVeite A minhA
eXPeriÊnciA ProFissionAl

AVAliAção grAtuitA
teleFone-me

vive e trabalha na região de Montreal que considero com um valor maior e superior, ao serviço
da nossa comunidade. Seu nome é Conceição
Ferreira colaboradora do canal televisivo FPTV
e do programa Montreal Magazine de Alberto
Feio.

Como sabem vivi em vários países sempre ligado ao espetáculo e também às médias de comunicação. Vi e ouvi dezenas de mulheres comunicadoras se exprimirem em público e várias
foram da minha simpatia. A Conceição Ferreira
várias vezes me surpreendeu nas entrevistas que
fez.
Com uma lucidez atenta, com uma lógica quase perfeita no seguimento dos pensamentos face
aos convidados, com uma simplicidade e uma
maneira discreta espantosa. O que me fez fazer
esta homenagem. Vi e apreciei o seu incrível valor numa entrevista que eu considero excecional no Centro Canadiano de Arquitetura. Não
somente a Conceição manifestou a curiosidade
necessária, para provocar a pessoa entrevistada a encontrar respostas, como manifestou um
vasto conhecimento geral e uma cultura com
uma base de alto nível. Uma das qualidades de
entrevistadora (não sei se a palavra é válida) é
ser discreta acompanhada de uma curiosidade,
e gosto de aprender, o que faz levar ao público a
cultura e os conhecimentos que este precisa para
se desenvolver.
Ela já fez grande papel através da comunidade, esteve no Rádio Clube, Rádio Centre-Ville e no jornal A Voz de Portugal, onde fez
o melhor para desenvolver os seus conhecimentos e grandeza como interlocutora. Hoje
em dia, a lista é enorme das mulheres portuguesas célebres. Permitam-me de acrescentar
na lista, o nome de Conceição.

514-246-9008

inFormem-se sobre As VAntAgens
de trAbAlhArmos juntos

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010
www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com
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Manuel Guedes canditato ao
Conselho das Comunidades Portuguesas
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

6

de setembro é um dia importante na nossa comunidade. As pessoas que estão
inscritas na lista eleitoral
do Consulado de Portugal
em Montreal e Otava são convidados a votar para o novo conselheiro das comunidades
nesta zona do Canadá (que engloba a grande
área de Montreal e Otava). Esta semana vamos apresentar o novo candidato, o Sr. Doutor Manuel Guedes, e o seu suplente, o Engenheiro Óscar Samuel Baptista.

Numa padaria portuguesa situada na Saint-Laurent, o jornal A Voz de Portugal encontrou
o Sr. Manuel Guedes. Em 2013 ele decidiu de se
implicar mais na comunidade e participou assim
nas eleições municipais de Montreal e ganhou.
Hoje, ele quer ajudar a comunidade portuguesa
de Montreal, por ter visto a evolução da comunidade com os anos. Ele quer ajudar a comunidade a unir-se mais, com ideais, que vão vir da
comunidade.
Como candidato ao conselho das comunidades,
o conhecimento da comunidade é essencial, é por
esse ponto de visto, que o Sr. Guedes nos apreRádio

Portugalíssimo
1280 AM

Produtora
Rosa Velosa

Contacto publicitário: 514.366.2888

Linha aberta
514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
5877 Avenue Papineau, Montreal, H2G 2W3

sentou a sua experiência. Durante a sua juventude, ele viveu no Plateau e esteve implicado na
Igreja portuguesa, também andou na escola portuguesa, no teatro como no rancho. Mas também
é músico, ele fez parte de diferente conjuntos,
que atuaram na comunidade. Mas ele vê a continuação dos problemas da época, sempre presente hoje. Ele está alertado para os problemas das
associações, como da Associação Portuguesa do
Canadá, onde um problema de relevo vive-se.
Por ele, falta uma força de união. Na sua opinião,
o Estado português devia maximizar a sua força
no exterior, com investimento. Atualmente, ele
acha que o Estado português está a tomar as medidas necessárias por relançar a economia. Se for
eleito ele irá sensibilizar Portugal, mas também
tomando exemplos de sucessos por implantar
uma estratégia aqui.
Por seu lado, o suplente, o engenheiro para Óscar Baptista, desde de sempre foi implicado na

comunidade com os seus pais. Mas ele deu conta
que as suas capacidades individuais para ajudar
a comunidade chegam a um limite, mas vê com
os conhecimentos e a experiência do Sr. Manuel
Guedes, a possibilidade de ver a comunidade
portuguesa mais unida e ver o seu crescimento. Ele aconselha os jovens a apoiar uma pessoa
que tem a ferramenta necessária para ajudar a
comunidade. Nesse sentido, o Sr. Guedes anúnciou que ele vai trabalhar estreitamente com o
engenheiro Baptista, informando dos debates do
Conselho.
Eles convidam os eleitores a irem votar no
dia 6 de setembro, no consulado. Informamos
que há duas listas eleitorais. Não esquecer,
que o Conselho das Comunidades é a voz da
comunidades nos assuntos que nos tocam em
particular. As duas listas são o vereador Manuel Guedes, com o engenheiro Óscar Baptista, a segunda lista é o jovem Daniel Loureiro.

JulIo
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SouSa
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ãO Da MbrO às 18H30

çDIas 4 & 5 De seeJtoesé Maria Cardoso
a
M
a
r
PrOG eParatórIO or sacro sr. Padr
Pr
rad
tríDUOão pelo distinto o
Pregaç

sábaDO, 5 De seteMbrO
18h30: Missa com o pregador sr. Padre José Maria
Cardoso e com a coral do senhor santo Cristo dos
Milargres. 19h30: atuação do cantor eddy sousa e
com a boa música do DJ XMeN.
20h30: Grande espetáculo com o cantor brasileiro,
vindo de toronto, allan Castro acompanhado pelo seu
conjunto e as suas bailarinas.
22h30: animação no sub-sol da igreja santa Cruz com
o DJ New touch.

DOMINGO
6 De seteMbrO

14h00: Missa solene em louvor do sagrado Coração
de Jesus presidida pelo o sr. Padre José Maria
Cardoso acompanhado pelo Grupo Coral da santa
Cruz.
16h00: saída da procissão da igreja santa Cruz
pelas ruas rachel, Clark até Villeneuve e desce stUrbain até a igreja acompanhada pela filarmónica
do Divino Espírito Santo de Cambridge, filarmónica
de Montreal e Filarmónica do Divino Espírito
santo de Laval. Depois entrada da procissão haverá
animação com cantor Julio Lourenço.
20h00: Concerto organizado pelas filarmónicas
do Divino espírito santo de Cambridge, Divino
Espírito Santo de Laval e Filarmónica de Montreal.
22h30: enceramento das festas com a saída da
imagem do sagrado Coração do Jesus.

HaVerá a eMeNta traDItIONaL Das festas taL COMO:
bIfaNas, sOPa, faVa seCa GUIZaDa, MaLassaDas e CafÉ

Alerta

Associativismo

ao
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jmatos@avozdeportugal.com

jorge matos

Festival

do

Hambúrguer

abranco@avozdeportugal.com

antero branco

Este grito é simplesmente para chamar à atenção as pessoas que sentem a responsabilidade
de defender, apoiar e estimular o crescimento de
todos os clubes e associações da diáspora, estas infelizmente em decadência.

N

a próxima semana, do dia
1 ao dia 7 de Setembro
haverá a quarta edição da semana da hamburguesa.
Estas instituições que devem ser respeitadas e teEste festival é dedicado aos
nham o peso que merecem na sociedade, nas suas
amantes de hamburguesas de
múltiplas e diversas expressões, e que o poder político lhes seja reconhecido e que a paz e fraternidade qualidade, envolvendo mais de 150 restaurantes,
da união sejam um valor e pelo qual se luta e orienta
toda a ação da nossa comunidade.
A cooperação e colaboração entre todos os Portugueses para o clubismo é a expressão do orgulho
das nossas raízes e o contributo da comunidade ao
desenvolvimento económico e social da cidade onde
vivemos.
Sem uma referência da nossa cultura, usos e costumes, a nossa presença na sociedade de acolhimento
passaria despercebida. Posso admitir que assim se
poderá dar um maior reconhecimento a todos aqueles que espalham o nome de Portugal pelos quatro
cantos do Mundo.

Hoje é dado grande relevo ao emigrante. Eles
são o claro sinal da moderna expansão Portuguesa sejamos o resgate dessa alma e que constitua
um ponto de aproximação entre a comunidade e
o estado Português e não um mero cumprimento
de calendário de festas e protocolos.

Coisas

do

Corisco

jdesousa@avozdeportugal.com

josé de sousa

Só o mister Coderre foi capaz de cancelar as
minhas férias deste Jornal, sim porque vocês
não sabem , na Voz de Portugal temos férias
como os estudantes, e o verão inteiro.
Dizia eu que o nosso Coderre sem ter a carta de
construção foi de botas de sola de ferro e luvas,
partir uma placa de cimento que iria mais tarde ser
usada para caixas postais.
O novo Sherif da cidade, segundo o dito cujo,
faz-me pensar mais em Don Quixote. Por estar
há mais de 25 anos a trabalhar no transporte de
correio posso dar uma opinião interessante sobre
este assunto.
Os carteiros de Postes Canada são muito bem
pagos e com muito boas regalias para fazer a distribuição de publicidade, a maioria deles vão ter
serão sacrificados, coisa que nunca e bom, perder
um bom trabalho como este. A grande parte do
volume de correio que os carteiros distribuem é
publicidade.
Eu aqui não estou a analisar as maneiras com
que Postes Canada utiliza para modificar por completo a entrega de correio, mas podem ter a certeza que irá haver muitos despedimentos ou reformados que não serão substituídos.
As cartas de amor e de “chamada” vão ser muito
raras ou acabarão num curto espaço de tempo por
desaparecerem.
Fica aquilo que dá dinheiro às companhias de
transporte de correio ou seja os pacotes, como dizia a cancão....
“Traz carta pra mim?... não, não,... não trago
nada, só trago pacotes pra sua
criada”. O pior é o Justin e o Tom que prometem
o impossível, ou melhor querem ser os ajudantes
do nosso Don Quixote Coderre. Por favor não se
fiem em sapatos de defunto, vão andar sempre
com os pés pelo chão.
Queria ver que faria o nosso Don Quixote se
os comerciantes do Plateau, que têm assistido
a um massacre destrutivo do comércio naquele
bairro castiço de Montreal, devido às politicas
do Maire de Bairro, se eles metessem botas de
sola de ferro e era um tal partir as pistas de bicicletas, os horários dos parcómetros... ou as
mil uma placas de interdição de estacionamento. Viva o novo Don Quixote...

nas cidades de Montreal, Winnipeg, Toronto,
Québec e Port-Au–Prince, em Haiti.
Até Portugal organiza, este ano, no Jardim de
São Lázaro, no Porto, o primeiro festival gastronómico chamado Hum! Burger, onde vão reunir
as melhores hamburgarias do país e o público, tal
como aqui, poderá classificar e eleger o “Hambúrguer do Ano”.
Como as coisas mudaram! Até aos finais dos
anos setenta, os portugueses não comiam hamburgesas. Alguns restaurantes, na altura, ofereciam o chamado “bife à alemã”. A carne moída
era frita, servida no prato com batata frita e um

ovo estrelado.
Relembro-me em 1975, quando cá cheguei, e
trabalhava no extinto restaurante Joe Steak House, davam duas vezes por semana aos empregados, as famosas “hamburgers”. Como não estava
habituado àquele sabor, não conseguia comê-las.
Com os anos, nestas terras americanas e, com a
chegada dos McDonalds, acabei por habituar-me
e até apreciar.
Este ano, em Montreal, três restaurantes portugueses participam no Festival. O restaurante Cabane du Portugal, do Boulevard Saint-Laurent,
propõe uma hambúrguer de carne de vaca moída
com chouriço, queijo de S. Jorge, refogado de
cebola e cogumelos, servida em papo-seco. A do
Café Vasco da Gama, da rua Peel, é composta
com picado de atum fresco marinado em molho
japonês, envolvido em grão de gergelin e cebola
de conserva, servida em pão de leite e repleta de
amor. Por fim, a da Taberna F, do Quartier des
Spectacles, oferece um tipo de rissol de carne,
grama de fígado (foie grass) e queijo de S. Jorge.
Para votar, basta baixar a aplicação do “Burger
week” no iOS ou Android.
Como podem constatar, os amantes desta gastronomia, podem regalar-se com as variedades
de hamburguesas de cerca de três dúzias de restaurantes. Para ver a lista completa dos restaurantes envolvidos no concurso, consulte a pagina
web do “tourisme Montreal”.
Um dos objectivos deste festival é dar a oportunidade de descobrir diversos estabelecimentos
de restauração e lugares interesantes da Metrópole.

Passos

bateu o pé e televisões
recusam debate sem o primeiro-ministro

O

debate televisivo entre Passos Coelho,
António Costa, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins que estava agendado para 22
de setembro afinal não se vai realizar.
A notícia é avançada esta segunda-feira pelo

-ministro e vice-primeiro-ministro, por considerarem que basta apenas um elemento para representar a coligação Portugal à Frente.
Desta forma, apurou o Observador, as televisões desistiram de realizar o debate, pois sem

Observador que garante que após Passos Coelho se ter recusado a participar no debate porque
Paulo Portas não era convidado, as televisões
desistiram de realizar a discussão com os principais líderes partidários.
A questão dos debates televisivos que vão anteceder as eleições não tem sido pacífica. Isto porque Passos Coelho recusar participar no debate
com os líderes dos principais partidos sem Paulo
Portas, que é parceiro de coligação, mas também
líder do CDS.
Por outro lado, António Costa e Jerónimo de
Sousa recusam um debate onde esteja primeiro-

Passos não vale a pena, afirmam.
O primeiro debate será a 9 de setembro, entre
Passos Coelho e António Costa, e será transmitido em direto na RTP, SIC e TVI.
Depois haverá debates entre Jerónimo de
Sousa e Catarina Martins, entre Catarina
Martins e António Costa, entre Jerónimo de
Sousa e António Costa, entre Catarina Martins e Paulo Portas e entre Catarina Martins
e Passos Coelho. Por confirmar está ainda o
debate entre Jerónimo de Sousa e Paulo Portas.

Natas
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dos

Açores

freis@avozdeportugal.com

Francisca
reis

P

astéis de Nata
dos Açores
recheadas com
ananás ou maracujá sabor a Açores.
A Colmeia Confeitaria lançou “A
Nata dos Acores” a inovação está
no interior das natas recheadas com
ananás ou maracujá dos Açores.
Tanto o ananás como o maracujá são frutas produzidas na ilha
de São Miguel reconhecidas pelos
seus sabores e aromas intensos e
distintos.
A Colmeia Confeitaria aberta desde 2008 situada em Ponta Delgada
com fabrico próprio de doçaria na-

Segundo

cional e regional não esquecendo o
famoso bolo-rei de ananás, iogurte açoriano, uma junção de vários
conceitos de restauração, sendo o

Pastel de Nata de Belém mais conhecido.
O Pastel de nata é um dos doces
mais adorados da Gastronomia
Portuguesa.

dia consecutivo

de queda abrupta da
bolsa chinesa

A

bolsa de Xangai encerrou a
sessão desta terça-feira a perder 7,63%, um dia depois de ter
“afundado” 8,49%, naquela que
foi a maior queda em oito anos
registada no volátil mercado de
capitais da China.
O Índice Composite de Xangai
fechou a recuar 244,94 unidades
(7,63%), cotando-se nos 2.964,97

O que está por trás
da queda na China?
O crescimento econômico da China está desacelerando e há temores
sobre as consequências da transição
para um ritmo mais lento e sustentável.
Além disso, houve um boom no
mercado acionário chinês, que viu o
principal índice em Xangai mais do

pontos, ficando pela primeira vez
desde dezembro de 2014 abaixo da
marca dos 3.000 pontos.
A praça financeira de Xangai arrancou em baixa de 6,41%, mas chegou
a moderar ligeiramente as perdas
que, a meio da sessão, tinham recuado para 4,32%. Contudo, a quebra
voltaria a acentuar-se no encerramento.
A bolsa de Shenzhen, a segunda
da China, também fechou no “vermelho”, sofrendo um “tombo” de
7,09%, até aos 1.749,07 pontos.
Na Europa, as bolsas abriram em
recuperação, depois de ontem terem
reagido muito negativamente à “segunda-feira negra” na bolsa chinesa.

que dobrar entre junho de 2014 e o
mesmo mês deste ano.
Isto se deve, em parte, à compra de
ações com dinheiro emprestado. Assim, quando o mercado começou a
cair, muitos investidores decidiram
- ou foram obrigados a - se desfazer
de investimentos para pagar suas dívidas. Isso ampliou a queda inicial.
Muitas vezes há um fator específico
que pressiona para baixo as ações em
determinados dias. Mas dessa vez se
tratou de um fator esperado que não
aconteceu. O Banco Central Chinês
não tomou medidas para estimular o
crédito bancário, o que foi uma decepção para investidores - que apostavam em maiores incentivos.
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Festa Brava com Gente da Nossa
smartins@avozdeportugal.com

sylvio martins

G

festas e surpresas durante o ano. Tive a oportunida de encontrá-la numa festa aqui em Montreal,
e, foi bastante simpática e sempre sorridente.

ente da Nossa é um
programa em língua
portuguesa. Co-produzido e
hospedado por Nellie Pedro
desde 1989, os telespetadores têm acordado com Nellie
todas as manhãs de sábado. Divulgada na
CITY TV das 8h às 9h e este programa está
disponível na nossa televisão, quer seja Bell
Fibe, ou Videotron Illico.
O programa está dividido em várias partes
e Nellie faz entrevistas
provocativas e divertidas, com artistas, figuras
políticas e personalidades da Comunidade, na
minha opinião uma das No 22 de agosto tive o prazer de viajar, mais
melhores neste ramo.
uma vez, a Toronto e ver um grande espetáculo
Todos os anos ela or- de tauromaquia. Ao meio-dia foi a “Bezerrada”;
ganiza várias excursões, depois foi a largada. Das 13h30 até 15h00 é o
“Pic-Nic”. Depois foi a Tourada à moda portuguesa. E, finalmente, na Nova Arena (Arebaldo
da Vila), 4 lindas e bastante divertidas touradas à
corda, com 2 da nossa comunidade que enfrentaram os “Toiros” e,... eles sobreviveram.
Para finalizar este grandioso dia cheio de
calor, vimos vários portugueses de Montreal
(amigos e familiares), boa gentes, Tony Silveira e o duo SomLuso que fizeram um espetáculo muio mexido e Nellie sempre linda e
sorridente, animando e orquestrando este dia
memorável. OLÉ.
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
26 de agosto
01:30	Bom Dia Portugal
05:04	Bem-vindos a Beirais
05:45	Portugal Selvagem
O senhor do monte (Javali)
06:13	Sabores da Diáspora
06:47 Obra de Arte
	Navegabilidade do Douro
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
	Dar sangue é dar vida
10:43	Verão Total
	Tomar
13:27 Eixo Norte Sul
13:54 Cuidado Com a Língua!
14:09 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:02	Sabores da Diáspora
16:37	Verão Total
	Tomar
19:00 24 Horas
20:03	Bem-vindos a Beirais
20:44	Biosfera
	Ambiente: onde falha
a União Europeia?
21:14 Os Nossos Dias
21:57	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:02	RTP Sempre
	Vitorino Nemésio
23:21	Poplusa
Capitães da Areia
00:19 Obra de Arte
	Navegabilidade do Douro
00:45 Cuidado Com a Língua!
01:00 Endereço Desconhecido
	República Checa
quinta-FEIRA
27 de agosto
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:45	Portugal Selvagem
O Gigante dos Mares
(Baleia Franca)
06:30	Marca Madeira
07:15 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:12	Sociedade Civil
Contracetivos: o que
devemos saber
10:45	Verão Total
Lamego
13:00 Eixo Norte Sul
13:45 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00	Pit Stop
16:30	Verão Total
Lamego
19:00 24 Horas
20:02	Bem-vindos a Beirais
20:45	Destino: Portugal - I
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Fatura da Sorte
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00	Grande Área
00:45	Pit Stop
sexta-FEIRA
28 de agosto
01:30	Bom Dia Portugal
04:59	Bem-vindos a Beirais
05:45	Destino: Portugal - I
	Marvão
06:15	Palácios de Portugal
	Palácio São Bento - 1ª
06:45 Escolhas do Consumidor
07:17 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da TardeDireto
09:11	Sociedade Civil
	A evolução da
língua portuguesa
10:42	Verão Total
	Abrantes
13:16 Eixo Norte Sul
13:45 Cuidado Com a Língua!
14:03 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:00 Escolhas do Consumidor
16:24	Verão Total
	Abrantes
19:00 24 Horas
20:03	Bem-vindos a Beirais
20:44	Destino: Portugal - I
	Marvão
21:15 Os Nossos Dias
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00	Marca Madeira

23:45	Grande Entrevista
	Assunção Cristas
00:45 Endereço Desconhecido
Hungria
sábado
29 de agosto
01:30	Visita Guiada
O Resplendor do
	Senhor Santo Cristo
02:00	Ainda Bem Que Vieste
02:30	Sabores da Diáspora
03:00	Bom Dia Portugal
05:45	Inesquecível
Jorge Mourato
e Sara Pinto
07:30	África 7 Dias
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
09:45	Surf Total
10:00 Escolhas do Consumidor
10:30 Endereço Desconhecido
	Polónia
11:00	Portugueses Pelo Mundo
	Seul, Coreia do Sul
12:00	Atlântida - Madeira
13:30	Repórter Madeira
14:00	Grande Entrevista
	Assunção Cristas
15:00	Telejornal
16:00 O Povo Que Ainda Canta
	Mouraria
16:35	Poplusa
Capitães da Areia
17:00	Programa a designar
18:30 Obra de Arte
	Navegabilidade do Douro
19:00 24 Horas
20:00 Zona Mista
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:45	Sábado Para
a Meia-Noite
domingo
30 de agosto
01:30	Destino: Portugal - I
Coimbra
02:30	Biosfera
	Ambiente: onde falha
a União Europeia?
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	Programa a designar
06:15	Nha Terra Nha Cretcheu
	Dany Silva /
	Tradições Orais
07:30	África Global
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Só Visto!
10:15	Verão Total
	Almeida
14:15 Liga NOS 2015/2016
	Académica x Sporting CP
16:15 Esta É a Minha Família
Família de camionistas
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 7 Pecados Rurais
20:45	Programa a designar
21:30 O Povo Que Ainda Canta
	Mouraria
22:00	Telejornal Açores
22:30	Telejornal Madeira
23:00	Só Visto!
00:00	Inesquecível
sEGUNDA-FEIRA
31 de agosto
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:45	Salvador
Fernando Costa “Lau”
06:13	Palácios de Portugal
	Palácio S. Bento - 2ª
06:45	Mar de Letras
Carlota de Barros
07:12 Os Nossos Dias
08:00 Jornal da TardeDireto
09:12	Sociedade Civil
	Água, um bem precioso
10:15	Verão Total
	Vila Real
13:00 Eixo Norte Sul
13:30	RTP Sempre
13:45 Cuidado Com a Língua!
14:00 O Preço Certo
15:00	TelejornalDireto
16:00	Golo RTP
	Resumo da Liga NOS
17:00	Verão Total
	Vila Real

Mickael Carreira:
‘uma mão cheia’ de projetos
E

m entrevista ao Jornal de Notícias, o can- bum em conjunto com o irmão, David Carreira
tor revelou que está prestes a lançar um não seja para já. “Acho que, neste momento, nenovo disco, mas em Espanhol. Daí a sua par- nhum de nós tem tempo para isso”, afirmou.
tida em breve para o México. Mas os planos
não se ficam por aqui. Mickael também vai
participar como júri no programa ‘The Voice’
regressando assim aos ecrãs das televisões dos
portugueses.
Mas há mais, até porque as perspetivas não se
ficam apenas pela música. Tal como Cristina
Ferreira, também Mickael vai lançar um perfume com o seu nome. A tudo isto, ainda se juntam os vários concertos que estão marcados para
todo o país.
Não admira portanto, que a gravação de um ál-

Organização

anti -touradas certa do

fim da tauromaquia em

A

organização anti-touradas ANIMAL manifestou a sua satisfação com a decisão do
tribunal de Braga em não autorizar evento
em Viana e adianta que em 2016 se assistirá
à queda da indústria tauromáquica em Portugal.
“A ANIMAL garante que 2016 será um ano
marcante na queda da indústria tauromáquica
em Portugal, tal como 2015 está a ser no resto do
mundo”, afiança a organização em comunicado
onde acrescenta que “o trabalho de lobbying político (nacional e internacional) está a dar frutos
um pouco por todos os países em que a atividade
tauromáquica ainda existe”. A reação da ANIMAL surge um dia depois de o movimento “Vianenses pela Liberdade” ter anunciado o cancelamento da tourada prevista para hoje em Viana do

Portugal

o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga
(TAFB) ter declarado “totalmente improcedente” a ação para proteção de direitos e garantias
movida por um movimento pró-tourada contra o
indeferimento da autarquia para a montagem da
arena em terrenos privados.”
É com um sentimento de ‘justiça feita’ que vemos agora esta decisão do TAFB em não autorizar a tourada naquele local. Temos bem presente que as razões não são de caráter moral, mas
como sabemos esta é ainda uma atividade legal,
portanto, neste caso, a não autorização baseia-se
no incumprimento dos regimes da REN, RAN,
PDM, entre outros”, assinala o vice-presidente
da ANIMAL no comunicado.
Desde 2012 que as touradas têm decorrido em
Viana do Castelo porque o TAFB tem aceitado as
providências cautelares
apresentadas pelos movimentos de aficionados,
para suspender os indeferimentos municipais.”
A ANIMAL tem agido
judicialmente a respeito, mas infelizmente, até
este ano, o Tribunal tem
sempre decidido a favor
da indústria”, recorda a
organização que em 2008
criou a “Moção Cidade
Castelo, cidade que em 2009 se declarou como Anti-Touradas” que propôs a várias cidades por“antitouradas”. O grupo de aficionados acabou tuguesas, tendo Viana do Castelo sido a única
por cancelar o evento depois de, na sexta-feira, que assinou a declaração.

O Pai Natal

H

está oficialmente falido

averá presentes este ano? O escritório do para soldar a dívida. “Estou confiante que consePai Natal tem uma semana para pagar guiremos lidar com isto”, disse o gerente.
200 mil euros em dívida.
O escritório do Pai Natal na Lapónia, Finlândia,
declarou insolvência esta quinta-feira.Apesar de
receber mais de 300 mil pessoas de todo o mundo por ano, a empresa teria uma dívida superior
a 200 mil euros em impostos.Segundo o gerente
Jarmo Kariniemi, citado pela Reuters, desde que
a crise económica atingiu a Rússia, o número de
visitantes russos caiu a pique.Era da Rússia que
provinham maioria dos turistas que visitavam a
morada Pai Natal, tendo agora sido ultrapassados pelos japoneses.O escritório do Pai Natal dá
emprego a 20 pessoas e ainda tem uma semana

Hollande
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condecora cidadãos que

frustraram ataque no

A

Presidência francesa anunciou que o chefe de Estado, François Hollande atribuiu
a mais alta condecoração do país a quatro homens que frustraram um ataque num comboio
de alta velocidade.
A Legião de Honra foi também atribuída posteriormente a um cidadão francês que não quis ver o
seu nome divulgado e a um outro passageiro que

TGV francês

nove recargas, uma pistola automática Luger e
uma arma branca, que nega qualquer ligação com
grupos radicais islâmicos e afirma que queria assaltar o comboio. Um dos homens que o dominou
é Spencer Stone, militar da Força Aérea Norte
norte-americana destacado na base das Lajes, nos
Açores, que foi ferido com um ‘x-ato’ no pescoço
e na mão. Outro dos norte-americanos, Alek Skar-

Deixaram

os filhos

brincar com uma boia…
que afinal era uma bomba

A

pesar de terem décadas de idade, as bombas por detonar desde a II Guerra Mundial, muitas vezes encontradas continuam
funcionais e perigosas.
Os filhos de Gareth e Kelly Gravell encontraram na praia o que pareceria ser uma velha boia
de sinalização coberta de mexilhões. Durante

todo o fim de semana na praia, Erin, de seis anos
e Ellis, de quatro, brincaram ao pé do objeto, do
qual retiraram conchas e junto ao qual tiraram
fotografias, escreve hoje o Metro. Apenas esta
semana a família descobriu que o objeto que deu
à costa era afinal uma bomba da Segunda Guerra
Mundial por detonar.

Tiroteio

está no hospital a recuperar de um ferimento de
bala. Os quatros homens foram saudados como
heróis depois de terem conseguido na sexta-feira
dominar um homem fortemente armado que se
preparava para lançar um ataque num comboio de
alta velocidade que viajava de Amesterdão para
Paris. A par do heroísmo dos quatro, a atuação
dos funcionários da companhia férrea Thalys está
a ser criticada. O ator francês Jean-Hugues Anglade, um dos passageiros do comboio, acusou os
funcionários da companhia férrea de, durante o
ataque, se fecharem na carruagem principal (que
opera o comboio) e se recusarem a abrir a porta,
apesar dos pedidos de ajuda dos passageiros.
O atacante, que está a ser investigado por especialistas antiterrorismo franceses, foi identificado
como Ayoub El-Khazzani, um marroquino armado com uma espingarda de assalto Kalashnikov,

latos, é também militar, da Guarda Nacional, e tinha regressado há pouco tempo de uma comissão
de serviço no Afeganistão. Estavam a passar férias na Europa com outro jovem norte-americano,
Anthony Sandler, que juntamente com um britânico de 62 anos, Chris Norman, conseguiu subjugar El-Khazzani, depois de Stone e Skarlatos o
terem deitado ao chão. O atacante foi descoberto
inicialmente na casa de banho do comboio pelo
francês anónimo, que tentou impedir El-Khazzani
de iniciar o ataque, mas que acabou por ser ferido
quando o marroquino disparou vários tiros.
Segundo a advogada Sophie David, El-Khazzani
disse que encontrou a arma de assalto, uma Kalashnikov, numa mala, num parque perto da estação ferroviária de Bruxelas, onde dorme com
outros sem abrigo, e queria usá-la para assaltar os
passageiros do comboio “para comprar comida”.

em

França

faz três

mortos e quatro feridos
m ataque em França vitimou três pessoas
esta tarde. O tiroteio terá sido perpetrado por um homem da comunidade de Roye, a
norte da França.
Além dos três mortos, quatro pessoas ficaram
seriamente feridas e foram transportadas de helicóptero para o hospital universitário Amiens,
onde estão a receber tratamento.

U

ONU felicita acordo entre
Coreia do Sul e Coreia
do Norte

O

secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon,
felicitou hoje a Coreia do Sul e a Coreia
do Norte pelo acordo alcançado para desanuviar as tensões que quase precipitaram a península coreana num conflito armado.
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Câmbio do dólar canadiano
25 de AGOSTO de 2015

1 Euro = CAD 1.528730
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

fotógrafo

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

notários

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
agências
funerárias

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

padaria

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.
renovações

contabilista

eletricidade

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

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

Chouriçor Inc.

Assistência ao DOMICÍLIO
a idosos em Portugal

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

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e
muito mais

T.: 514.668.6281

restaurantes

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.

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

INFORMAÇÃO PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude
514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

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

Isabel: 001351916516513

serviços
financeiroS

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

www.solmar-montreal.com

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

514.522.5175

A mercearia das famílias portuguesas

dentista

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

LE Grill
Tasquaria

serviço de
assistência

Mercearia
Portuguesa

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

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

canalizador

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

importadores

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

restaurantes

Tel.: 514.943.7907
transportes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

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
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EMPREGOS

EMPREGOS

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 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
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 por
email info@mondialuminium.com
Precisa-se de senhoras/es de limpeza de
quartos num hotel com
experiência.
450-442-5800 #2009

Precisa-se de senhoras com experiência
em máquina de costura
para fazer modelos de
roupa para senhora.
Marie: 514-845-6680

Precisa-se de uma empregada de escritório com ou
sem experiência. Conhecimento de Simple Comptable
e Excel. Deve falar francês e inglês.
Enviar CV por correio eletrónico
info@gamconception.com ou telefonar 514-323-0863
Precisa-se de uma pessoa para trabalhos gerais
tal como pequenas reparações e manutenção
de edifícios. Deve ter a sua ferramenta e ser
experiente. Carlos: 514-601-8798
Agência de viagem Algarve
Precisa-se de agente de viagens com ou sem experiência com formação turistica e bilingue.
Enviar CV: servicesplus@bellnet.ca

Boulangerie
Guizot procura
ajudante de
padeiro.
Ligar:
514-385-4361

aluga-se
Aluga-se um 3 1/2
todo renovado
perto do
Metro Cremazie.
David da Silva
514-882-2200

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

vende-se
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

Vende-se em Portugal

Em Moledo, conselho da Lourinhã, vendem-se duas casas
de habitação antigas com
uma área de 330 metros quadrados, a 10 minutos de carro
das praias do Oeste como:
Areia Branca, consolação
praia dos ossos e S. Bernardino, praia do Baleal
e Peniche. Pede-se apenas 75.000 euros a ,negociar com o proprietário. Telefonar em Montreal, Sr.
Isaías Pereira 514-274-6771,em Portugal Sra. Maria
Adelaide Ribeiro 011-351-214-314-294,ou para Alice Ribeiro ,casa 261-449-433,celular 918-147-331.

serviços

Infantário situado na região de
Rosemont tem lugares disponíveis para
crianças. Contactar: 514-729-1797
Perca peso de forma natural e definitiva.
Programa nutricional recomendado
por médicos. Acompanhamento gratuito
Carlos Palma: 514-961-0770
oração

Oração ao Divino Espírito Santo

Ó Divino Espírito Santo! Vós que esclareceis tudo,
que iluminais todos os meus caminhos para que eu
possa atingir a felicidade; Vós que me concedeis o
sublime dom de perdoar e esquecer as ofensas e
até o mal que me têm feito. A vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero humíldemente
agradecer por tudo o que tenho e que sou e confirmar uma vez mais a minha intenção de nunca me
afastar de vós, por maiores que sejam a ilusão, ou
as tentações materiais, com a esperança de um dia
merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os meus
irmãos, na perpétua glória e paz. Ámen. Obrigado
mais uma vez. (Rezar um Pai Nosso e uma Avé-Maria) Obrigado pela graça recebida. (A pessoa
deverá rezar esta oração por três seguidos, sem
dizer o pedido. Dentro de três dias será alcançada
a graça, par mais difícil que seja. Publicar a oração
assim que receber a graça. I.P.

†

José Jacome de Medeiros

†

Eduarda Batista

Faleceu em Montreal, no 22 de
agosto de 2015, o Sr. José Jacome de Medeiros, com a idade de
80 anos, natural do Pico da Pedra, São Miguel, Açores, esposo
da Sra. Honorina Cabral.
Deixa na dor, a sua esposa,
seus filhos José Luís (Jeanette
Galaura), Emanuel, Carlos, seu
neto Matteo, sua irmã Angelina,
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
O serviço fúnebre será, hoje, 26 de agosto, às 10h na
igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério Notre-Dames-des-Neiges. A missa do sétimo dia será sexta-feira, 28 de agosto, às 18h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

Faleceu em Montreal, no 20 de
agosto de 2015, a Sra. Eduarda
Batista, com a idade 64 anos, natural de Água de Pau, São Miguel,
Açores, esposa do Sr. Eugénio Pacheco.
Deixa na dor o seu esposo, sua
irmã Graça, seus irmãos Armando,
João, José, e seus cunhados/as
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
A missa do corpo presente foi sábado, o 22 de agosto,
às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no cemitério
Repos Saint-François d’Assise. A missa do sétimo será,
hoje, quarta-feira, 26 de agosto, às 18h30, na Santa
Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

MEMORANDUM
6º ano de saudade

Abílio Jacinto Tavares
f. 30 de Agosto de 2009

A sua esposa Glória, filha Celina
(Hermano), netos Samuel e Meagan, restantes familiares e amigos
recordam com profunda saudade
o seu ente querido.
Participam que será celebrada
uma missa pelo seu eterno descanso, terça-feira, dia 1 de setembro de 2015, pelas 18h30, na Igreja Santa Cruz, situada no 60, rua
Rachel Oeste.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto
religioso.
“Death leaves a heartache no one can heal
Loves leaves a memory no one can steal”

MEMORANDUM
3º Ano de Saudade

Maria Eduarda Barbosa

Será celebrada uma missa por
sua intenção no próximo dia 30
de agosto, pelas 10h00, na Igreja
de Nossa Senhora de Fátima, em
Laval, situado no 1815 favreau,
Laval.
Agradecemos antecipadamente a
todas as pessoas que se dignarem
assistir a esta Celebração Eucaristica.
António Froias e filhas
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palavras cruzadas

1
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6
7
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11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Receita da semana

Lombo

ao

Molho

de

Cogumelos
preparação:

Faça um corte na carne, no sentido
do comprimento em forma de envelope, conservando as laterais e o fundo fechado. Misture o alho, o sal, as 3 colheres sopa de
maionese e a pimenta.

Horizontais: 1. Rumor de folhas ou vestidos, principalmente de
seda. Parte incorpórea, imaterial do ser humano. 2. Escumalha.
Colocar debaixo dos pés. 3. Fileira. Constipação acompanhada
de tosse. 4. Atarantado. Caminha. 5. Sete mais um. O dia em
que se está. 6. Trata levianamente de um assunto. Greta. Carta
de jogar. 7. Espécie de antílope originário da América do Sul.
Cantor ambulante. 8. Semblante. Plano inclinado. 9. Descendência em linha varonil. Virtude. 10. Meter em mala. Ourela. 11.
Nada. Esmoncar.
Verticais: 1. Quebradura. Ocasião. 2. Crivo. Que tem má
fama. 3. Cavaleiro equipado de lança (no exército austríaco e
alemão). Equilibrar com tara. 4. Crença religiosa. Correia que
cinge o corpo, passando por cima de um ombro e por baixo do
braço oposto a esse ombro. 5. Pessoa considerada velha (gír.).
Eia (interj.). 6. Serve-se de. Vazia. Cólera. 7. Sufixo diminutivo.
Planta trepadeira da família das araliáceas. 8. Agarrada. Aqueles. 9. Tardio nos movimentos. Espádua. 10. Título dos antigos
imperadores e príncipes da Índia. Contr. da prep. por com o art.
def. a. 11. Qualquer abertura circular. Tirar a escama a.

5 8
2
4

3 7
7 4

3
9

6
1

3 9
7 5
7
7

9
5

6 3
solução

Ex Machina é instigante sci
-fi que aborda grandes questões
de forma profunda, sem deixar
a diversão de lado. Com elementos de terror psicológico e
suspense, essa ficção científica
é capaz de tirar o espectador de
sua zona de conforto, incomodar e fascinar ao mesmo tempo. Embora chegue
direto para DVD, essa bela obra é simplesmente
obrigatória e não só para quem curte o gênero

A DAMA DOURADA

As grandes tragédias da humanidade causam
consequências imediatas e reverberações tardias. Sobre Segunda Guerra Mundial, o drama
A Dama Dourada mostra esses dois tipos de
males na mesma história e o resultado é um banho de emoção. Baseado em uma história real,
o roteiro se passa nos anos 1990, quando Maria
(Helen Mirren, de A 100 Passos De Um Sonho)

Horizontais: 1. Frufru, Alma. 2. Ralé, Sopear. 3. Ala, Catarro. 4. Tonto,
Anda. 5. Oito, Hoje. 6. Ri, Racha, Ás. 7. Anta, Aedo. 8. Face, Rampa. 9.
Varonia, Bem. 10. Emalar, Orla. 11. Zero, Assoar. Verticais: 1. Fratura,
Vez. 2. Ralo, Infame. 3. Ulano, Tarar. 4. Fé, Tiracolo. 5. Cota, Ena. 6. Usa,
Oca, Ira. 7. Ota, Hera. 8. Apanhada, Os. 9. Lerdo, Ombro. 10. Marajá,
Pela. 11. Aro, Escamar.

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: O Dependurado, que
significa Sacrifício. Amor: Irá manifestar-se em si uma forte
sensualidade. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que
habitualmente. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa
Derrota. Amor: Caso esteja livre e descomprometido
poderá surgir brevemente a pessoa que idealizou.
Saúde: Tenderá a sofrer de fadiga. Durma mais. Dinheiro:
Poderá voltar a surgir uma proposta que estava suspensa há
algum tempo. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Gémeos: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade. Amor: Poderá surgir um mal
entendido, mas com calma tudo se resolve. Saúde: Este
será um período de paz, aproveite para descansar. Seja
o seu melhor amigo! Dinheiro: Momento pouco favorável para
grandes investimentos. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo: Carta Dominante: 2 de Espadas, que
significa Afeição, Falsidade. Amor: Entre em contacto com
os seus familiares e amigos que estão distantes e verá
como custará menos a suportar a saudade. Não se deixe
dominar por maus presságios! Saúde: Dê mais atenção aos seus
ouvidos. Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo
da sua vida. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

Costure a abertura, coloque numa assadeira untada com 1/2 xícara chá de água quente.
Cubra com papel alumínio, leve ao forno médio por 1 hora. Retire 1/2 xícara chá do molho
da assadeira e volte o lombo ao forno, sem papel, para dourar por 15 minutos.
Numa panelinha, coloque o molho retirado, a
maionese dissolvida no vinho e 1/2 xícara chá
de água. Leve ao fogo, mexendo até engrossar.
Junte a maionese restante, misturando bem.
Acrescente o molho inglês e os cogumelos,
deixe aquecer. Sirva à parte acompanhando o
lombo, arroz, batatas coradas ou farofa.

EX MACHINA

SUDOKU

8
9

ingredientes:
11/2 de lombo de porco; 3 dentes de alho amassados; 1 colher de sopa de sal; 1 xícara chá de
maionese temperada com mais limão; Pimenta a gosto; 200 g de presunto moído; 2 colheres sopa de
cebola ralada; 1 pimentão vermelho ralado; 3 colheres de
sopa de maizena; 1/2 xícara chá de vinho branco seco; 1/2
xícara de molho inglês; 1/2 xícara chá de cogumelos em
fatias; 3 colheres de sopa de farinha de rosca.

Passe esta mistura por toda a carne e deixe
tomar gosto por 1 hora. Misture o presunto, a
cebola, o pimentão, a farinha e as 3 colheres
sopa de maionese e recheie a carne.

A ESCOLHA PERFEITA 2

Quase três anos depois, as Barden Bellas estão de volta em A
Escolha Perfeita 2. A franquia,
que virou sensação por trazer
versões acappella de hits do rádio, é uma mistura entre High
School Musical e Ela Dança. A
Escolha Perfeita 2 evoluiu em visual e ganhou
proporções de grande espetáculo, mas o roteiro
previsível e o desenvolvimento raso da história
impediram que ele superasse o original.
entra em contato com o advogado Randy (Ryan Reynolds,
de Deadpool) com um pedido grandioso: devolver a sua
família a posse do quadro de
Klimt que dá nome ao filme.
A pintura é o retrato da tia de
Maria (Antje Traue, de O Sétimo Filho), que foi encomendada ao artista no período entre guerras.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Andará muito
sentimental e por isso o seu relacionamento amoroso
estará colorido e cheio de ternura. Olhe em frente e verá
que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: Espera-o um período
isento de preocupações. Dinheiro: Fique atento e evite qualquer
tipo de gasto supérfluo. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciúmes
doentios. Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser!
Saúde: Cuidado com a automedicação. Dinheiro: Época
favorável ao investimento em novos negócios.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44
Balança: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa
Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o
que o rodeia. Saúde: Não terá que se preocupar, está em
plena forma. Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Deixe o
ciúme de lado e aproveite bem os momentos escaldantes.
Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: Cuidado com os
excessos alimentares. Dinheiro: Período menos favorável para
empréstimos. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Sagitário: Carta Dominante: Valete de Paus, que
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Através do
diálogo poderá clarificar algumas dúvidas com a sua carametade. A felicidade espera por si, aproveite-a! Saúde:
Cuidado com os vírus gripais. Dinheiro: Reina a estabilidade
neste campo. Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Ouros, que
significa Poder. Amor: Período bom para estar com o
seu amor. Descubra a imensa força e coragem que traz
dentro de si! Saúde: Manter-se-á numa situação estável.
Dinheiro: A sua carreira está em alta.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Aquário: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria Amor: Os ciúmes não nos levam a lado
nenhum, tenha confiança na pessoa que tem a seu lado.
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério. Que
o sucesso esteja sempre consigo!
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33
Peixes: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Procure estar mais
tempo com os seus amigos e familiares. Tenha a ousadia
de sonhar! Saúde: Faça com maior regularidade análises
ao sangue. Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo
significativamente. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

O Casamento
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

tempo as coisas não batiam
certas nós acabávamos por
tomar o nosso mal em paciência, porque divorciar-se
naquele tempo era compliou tentar ser breve e cado sobretudo pela igreja
explícito; sobre a mi- católica.
nha maneira legitima de Nesse tempo eram só os riencarar esta união que nós cos ou as vedetas de cinema
chamamos de casamento.
Não há dúvida que hoje
existem várias maneiras de
nos podermos casar. Claro
que a primeira é sem duvida a tradicional, aquela que
dir-se-ía a título de graça
que as novas gerações fogem e tentam evitar, não
só pelos custos monetários
como também por todas as
responsabilidades que isso
pode acarretar em caso de
divórcio.
Porque só as próprias estatísticas fazem medo!
Claro que os tempos já mudaram muito, isto já não é
nada que se pareça como no
meu tempo. No meu tempo
o futuro do homem era casar! Antes ou depois de ir à
tropa. E não haviam estudos
pré-nupciais, é que nem o
namoro dava para isso. Naquele tempo essas coisas
eram muito complicadas,
só o facto de querer namorar com a miúda que gostá- que se divorciavam. Não
vamos, tínhamos que pedir só como também não exisautorização e a bênção dos tia tanta informação como
pais dela, e se com estes a hoje. Mas os rapazinhos de
química não passava, então hoje antes de se casarem já
já não havia nada para nin- se conhecem por dentro e
por fora, e divorciam-se na
guém!...
E em caso de aceitação, ti- mesma. Mas quando se ama
nham que fazer um inquéri- temos que evitar os pensato sobre a família quase até mentos negativos, esses preà terceira geração, depois conceitos que nos impedem
para levar-mos a miúda ao de avançar na vida, porque
baile ou ao cinema, vinha na vida poucas certezas
sempre um irmão fazer existem!... Uma das poucas
companhia, tio, ou avó. En- certezas que temos é que
fim! Ter uma conversa pri- vamos todos morrer um dia,
vada com a miúda era qua- e a outra é que nunca vamos
se impossível. Então se ela deixar de pagar impostos ao
morava no segundo ou no governo. Temos que seguir
terceiro andar, uma pessoa a as nossas intuições, e o futufalar do passeio com a cabe- ro nos dirá se bate certo ou
ça virada para cima, ao fim não! Não nos podemos acode duas horas saía dali com bardar só pelo simples facto
o pescoço torcido. E tínha- que as estatísticas não são
mos que ter cuidado com o favoráveis. Quantas pessoas
que dizia-mos porque toda amam Deus sem nunca o
a gente ouvia. Só ao fim de terem visto? Se vamos hesivárias semanas é que tínha- tar de atravessar a rua com
mos autorização de ir namo- medo de sermos atropelados paramos de viver. Torar para dentro de casa.
Também quando casá- dos aqueles que procuram
vamos, se ao fim de certo a pessoa ideal, ou o amor

V

ideal, acabam por se desiludir. Essa magia só existe
nos parâmetros do nosso
subconsciente, ou nos contos de fadas, no máximo dos
máximos vamos encontrar a
pessoa que nos compreende, onde existe uma química que passa com uma tal
afinidade, que nos dá a impressão de ser a pessoa dos
nossos sonhos, não há dú-

Edi-shine Overlord Edivaldo

vida que é uma experiência
maravilhosa. Mas depois do
brilhar das estrelas no azul
do céu, também nos damos
conta rapidamente que existem nuvens escuras, e dias
em que a chuva cai. Só com
o decorrer do tempo é que
acabamos por compreender
que a perfeição não existe.
E que o casamento é um
estudo mútuo entre duas
pessoas, que tomam consciência de aceitar ou não os
seus defeitos.
E será então a partir daí
que começamos a ganhar
mais maturidade na vida,
e acabamos por se completar um com o outro,
e assim podemos crescer
juntos através da nossa
existência. De forma alguma estou a tentar criticar
aqueles que decidiram de
viver juntos, sem passarem pela cerimónia do casamento, porque os tempos mudam, e toda a gente
tem o direito de assumir a
responsabilidade das suas
escolhas.

Certo dia, uma mulher avistou um mendigo, sentado numa calçada
na Rua. Aproximou-se dele, e como o pobre coitado, já estava acostumado a ser chacoteado por todos, a ignorou. Um policia, observando a
cena, aproximou-se: - Ele está a incomodar a senhora?
Ela respondeu:
- De modo algum - eu é que estou tentando levá-lo até aquele restaurante, pois vejo que está com fome e até sem forças para se levantar.
O senhor Policia ajuda-me a levá-lo até ao restaurante?
Rapidamente, o policia a ajudou, e o pobre homem, mesmo assim,
não querendo ir, pois, não acreditava que isso estava a acontecer!
Chegando ao restaurante, o garçom, que foi atendê-los, disse sem
pestanejar: - Desculpe Senhora, mas ele não pode ficar aqui.. Vai afastar os meus clientes!!! A mulher abaixou e levantou os olhos e disse:
- Sabe aquela enorme empresa ali em frente?
Três vezes por semana, os diretores de lá juntamente com clientes,
vêm fazer reuniões neste restaurante, e sei que o dinheiro que deixam
aqui, é o que mantém este restaurante . Pois é, eu sou a proprietária
daquela empresa. Posso fazer a refeição aqui, com o meu amigo.. ou
não?
O garçom fez um gesto positivo com a cabeça, o polícia que estava
de longe observando ficou boquiaberto, e o pobre homem, deixou cair
nesse momento, uma lágrima de seus sofridos olhos. Quando o garçom, se afastou, o homem perguntou:
- Obrigado Senhora, mas não entendo esse gesto de bondade. Ela
segurou nas suas mãos, e disse:
- Não se lembra de mim, João?
- Me parece familiar - respondeu - mas não me lembro de onde. Ela,
com lágrimas nos olhos, disse: - Há algum tempo atrás, eu recém formada, vim para esta cidade... Sem nenhum dinheiro no bolso... Estava
com muita fome... Sentei-me naquela praça, aqui em frente, por que
tinha uma entrevista de emprego naquela empresa, que hoje é minha.
Quando se aproximou de mim, um homem, com um olhar generoso.
Lembra-se agora João?
Ele, em lágrimas, afirmou que sim.
- Na época , o senhor trabalhava aqui.
Naquele dia, fiz a melhor refeição da minha vida, pois estava com
muita fome, e até sem forças. Toda hora, eu olhava para o senhor, pois
estava com medo de prejudicá-lo , pois estava ali a comer de graça. Foi
quando ví, o senhor a tirar dinheiro do seu bolso e colocar na caixa do
restaurante. Fiquei mais aliviada. E sabia que um dia poderia retribuir.
Alimentei-me, fui com mais forças para a minha entrevista.
Na época, a empresa ainda era pequena...
Passei na entrevista, especializei-me, ganhei muito dinheiro, acabei
comprando algumas acções da empresa, e com o passar do tempo,
fiquei a proprietária, e fiz a empresa ser o que ela é hoje.
Procurei pelo senhor, mas nunca o encontrei...
Até que hoje, o vi nessa situação. Hoje, o senhor não dorme mais na
rua! Vai comigo para a minha casa... Amanhã, compraremos roupas
novas, e o senhor vai trabalhar comigo!
Se abraçaram, a chorar. O policia, o garçom e as demais pessoas,
que viram essa cena, emocionaram-se diante da grande Lição de vida,
que tinham acabado de
presenciar!!!
MORAL DA HISTÓRIA:
Hoje sou eu a precisar... amanhã podes ser Tu!
Faz sempre o BEM... Um dia ele retornará em dobro paraTi !

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976
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Brahimi não chega para
F1: Hamilton vence de
maldição dos Barreiros
ponta-a-ponta em Bélgica quebrar
C Porto entrou praticamente a tra a maré. Foi precisamente dos
hdias@avozdeportugal.com

Hélder Dias

L

ewis Hamilton, da Mercedes, venceu o GP
da Bélgica, este
rodado no místico
circuito de Spa-Francorchamps
o seu companheiro de equipa, o
alemão Nico Rosberg, chegou na
segunda posição, seguido pelo

francês Romain Grosjean, da
Lotus. “Para mim foi um fim de
semana de sonho, o carro estava
fantástico”.Nico tinha bom ritmo
mas eu conseguia reponder todo o
tempo”, disse Hamilton.
A corrida começou com o aborto da largada, pois o alemão Nico
Hulkenberg, da Force India, com
problemas no motor apercebendo-se logo de seguida que não conseguiria largar ao final da volta de
apresentação. Na segunda volta de
apresentação, o mesmo problema
de Hulkenberg passou-se com o espanhol Carlos Sainz, da Toro Rosso.
Ao contrario de Hulkenberg, que
abandonou, Sainz entrou na corrida
com duas voltas de atraso, mas mais
tarde decidiu abandonar.

Na verdadeira largada, agora com
seu novo procedimento, em que a
embraiagem não pode ser ajustada via computador das boxes, mas
manualmente pelos pilotos, Rosberg foi quem levou a pior e perdeu
várias posições, que mais tarde recuperaria e chegaria até a ser uma
ameaça sobre Hamilton, mas sem
nenhum sucesso pois o britânico
prontamente respondia.
A corrida teve uma grande quantidade de disputas, principalmente

entre a terceira e a oitava posições,
às vezes num único grupo, às vezes
separado em dois grupos, mas sempre proporcionando altas emoções
ao ponto de a transmissão televisiva
oficial quase perder a bandeirada final para Hamilton.
O mexicano Sergio Perez, da Force India, pulou para a segunda posição na largada e chegou a colocar
-se ao lado de Hamilton depois da
Eau Rouge mas sem sucesso. Voltas
mais tarde, Perez perdeu a segunda
posição para Rosberg. Quando chegou a rodada de pit-stops, ele estava
a ser ameaçado pelo australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull.
Próximo encontro dentro duas
semanas no Grande Prémio de
Itália.

F

perder e nem depois do empate
se conseguiu recompor perante um
Marítimo pressionante e forte defensivamente. O FC Porto chegou
à madeira motivado pela vitória
folgada sobre o V. Guimarães, mas
com o objetivo de terminar com a
maldição de não vencer o Marítimo no Estádio dos Barreiros há
três épocas. E a maldição voltou a
pairar sobre a cabeça dos jogadores
quando, logo aos quatro minutos
viram o Marítimo abrir o marcador e complicar todo uma partida
que já se esperava complicada por
si só. Edgar Costa, na primeira e
praticamente única oportunidade de
golo no primeiro tempo, encostou
de cabeça para a baliza, após cruzamento de Xavier vindo do lado
esquerdo. O domínio dos ‘dragões’
era inquestionável, mas este não se
traduzia em jogadas de perigo. Os
pupilos de Ivo Vieira sabiam ocupar os espaços da melhor maneira e
faziam da pressão alta um pesadelo
para os portistas. A turma visitante
sentiu sempre grandes dificuldades
na hora de criar jogo e só Brahimi
(praticamente isolado do resto dos
companheiros) tentava remar con-

seus pés que saiu o golo do empate,
com a colaboração de Imbula pelo

meio. Herrera foi o senhor que repôs a igualdade e deixou a equipa
a respirar melhor. O intervalo veio
e com a saída para os balneários, os
jogadores parecem ter adormecido.
A segunda parte foi amorfa e quase aborrecida, sem grandes lances
de perigo. Exceção feita para uma
jogada que tinha selo de golo garantido, mas Salin fez questão de mostrar que a praga era para se manter.
Até ao final da partida destaque para
uma bola à trave no último suspiro,
num cabeceamento bem medido
que só o poste conseguiu travar.

Fábio Coentrão

está no
mercado e com preço definido

A

saída de Fábio Coentrão do
Real Madrid parece ser um
cenário a confirmar-se nos próximos dias. Apesar de Rafa Benítez pretender a continuidade do
jogador português no plantel é o
próprio a desejar sair para jogar
com maior regularidade.
Neste sentido, depois de terem
desembolsado 30 milhões de euros pelo jogador, contratando-o

ao Benfica, os ‘blancos’ querem
reaver parte do investimento feito
e, por isso, só aceitarão propostas
pelo jogador caso estas sejas superiores a 15 milhões de euros. A
informação foi avançada pela Marca, noticiando-se ainda a possibilidade de o internacional português
ingressar no Paris Saint-Germain,
que parece determinado em contar
com o atleta.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
	P	J	V	
1-Eibar
3 1 1
2-Celta de Vigo 3 1 1
3-Espanyol
3 1 1
4-Atlético Madrid 3 1 1
5-Barcelona
3 1 1
6-Real Betis
1 1 0
7-Villarreal
1 1 0
8-Sporting Gijón 1 1 0
9-Valencia
1 1 0
10-Sevilla
1 1 0
11-Real Sociedad 1 1 0
12-Deportivo
1 1 0
13-Rayo Vallecano 1 1 0
14-Málaga
1 1 0
15-Real Madrid
1 1 0
16-Levante
0 1 0
17-Las Palmas
0 1 0
18-Getafe
0 1 0
19-Athletic
0 1 0
20-Granada
0 1 0

Inglaterra
Premier League
E
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

	P	J	V	
1-Manchester City 9 3 3
2-Leicester City 7 3 2
3-Manchester U. 7 3 2
4-Liverpool
7 3 2
5-Crystal Palace 6 3 2
6-Swansea City
5 3 1
7-Everton
4 3 1
8-Norwich City
4 3 1
9-Arsenal
4 3 1
10-Chelsea
4 3 1
11-West Ham
3 3 1
12-Watford
3 3 0
13-Bournemouth 3 3 1
14-Aston Villa
3 3 1
15-Stoke City
2 3 0
16-Tottenham
2 3 0
17-Newcastle
2 3 0
18-Southampton 2 3 0
19-Sunderland
1 3 0
20-West Bromwich 1 3 0

Itália
Serie A
E
0
1
1
1
0
2
1
1
1
1
0
3
0
0
2
2
2
2
1
1

D
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
0
2
2
1
1
1
1
2
2

	P	J	V	
1-Sampdoria
3 1 1
2-Chievo
3 1 1
3-Fiorentina
3 1 1
4-Palermo
3 1 1
5-Udinese
3 1 1
6-Sassuolo
3 1 1
7-Internazionale 3 1 1
8-Torino
3 1 1
9-Lazio
3 1 1
10-Hellas Verona 1 1 0
11-Roma
1 1 0
12-Bologna
0 1 0
13-Napoli
0 1 0
14-Frosinone
0 1 0
15-Juventus
0 1 0
16-Atalanta
0 1 0
17-Genoa
0 1 0
18-Milan
0 1 0
19-Empoli
0 1 0
20-Carpi
0 1 0

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1-Paris SG	
2-Bastia
3-Angers
4-Nantes
5-Rennes
6-Stade de Reims
7-Caen
8-Monaco
9-Nice
10-Toulouse
11-Saint-Étienne
12-Lyon
13-Marseille
14-Bordeaux
15-Lorient
16-Lille
17-Troyes
18-GFC Ajaccio
19-Montpellier
20-Guingamp

P	J	V	
9 3 3
7 3 2
7 3 2
7 3 2
6 3 2
6 3 2
6 3 2
5 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
4 3 1
3 3 1
2 3 0
2 3 0
2 3 0
2 3 0
1 3 0
0 3 0
0 3 0

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

D
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
3

P	J	V	
1-B. Dortmund
6 2 2
2-B. München
6 2 2
3-B. Leverkusen 6 2 2
4-Schalke 04
4 2 1
5-FC Köln
4 2 1
6-VfL Wolfsburg 4 2 1
7-Hertha BSC
4 2 1
8-FSV Mainz 05 3 2 1
9-FC Ingolstadt
3 2 1
10-Hamburger SV	
3 2 1
11-Darmstadt 98 2 2 0
12-E. Frankfurt
1 2 0
13-Hannover 96 1 2 0
14-FC Augsburg 1 2 0
15-Werder Bremen
1 2
16-TSG Hoffenheim0 2 0
17-VfB Stuttgart 0 2 0
18-B. M’gladbach 0 2 0

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

D
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
2

Arouca
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vence Benfica
e lidera isolado a I Liga

O

Benfica perdeu, este
domingo, 1-0 com o
Arouca, resultado que isola a equipa de Lito Vidigal
no primeiro lugar da Liga.

O Benfica tomou conta do
jogo, criou muitos lances
de perigo, mas Bracali e a
união da equipa do Arouca
mantiveram o bicampeão

contra o Benfica, difícil de
descortinar. No Estádio Municipal de Aveiro, o golo de
Roberto colocou o Arouca
como líder isolado do pri-

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

6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0
0

RESULTADOS

Rio Ave 1-0 SC Braga
Sporting 1-1 Paços Ferreira
Marítimo 1-1 FC Porto
Boavista 1-0 Tondela
Estoril Praia 2-0 Moreirense
Nacional 1-0 U. Madeira
Guimarães 1-1 Belenenses
Arouca 1-0 Benfica
Académica 0-4 V. Setúbal

J
2
2
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próxima jornada

29/08	V. Setúbal 11:15 Rio Ave
FC Porto 13:30 Estoril Praia
Benfica 15:45 Moreirense
30/08	Tondela 11:00 Nacional
	P. Ferreira 12:00 Arouca
	SC Braga 12:00 Boavista
	Académica 14:15 Sporting
31/08	Belenenses 14:00 Marítimo
	Madeira 16:00 Guimarães

os melhores marcadores da liga

Valeu o golo de Roberto,
marcado aos três minutos
de jogo.
O mesmo jogador, isolado,
teve nos pés o 2-0, pouco
depois, mas desperdiçou.

nacional em branco. O jogo
terminou com um lance polémico, com Jonas a chutar
para a baliza, no último segundo de jogo, já depois de
o árbitro assinalar uma falta

meiro escalão e única equipa apenas com triunfos. O
Benfica perde pela primeira
vez na I Liga, depois de ter
vencido o Estoril-Praia, por
4-0, na primeira jornada.

“Não

foi a primeira ou segunda
vez que o Sporting foi prejudicado”

O

antigo presidente do
Sporting falou esta segunda-feira sobre os ‘incidentes’ passados na última
partida dos ‘leões’.
O antigo dirigente considerou que “há uma estratégia
para prejudicar o Sporting”.
Em declarações citadas pelo
jornal Record, Sousa Cintra,
antigo dirigente máximo do
Sporting, comentou esta
segunda-feira os episódios
de arbitragem no último encontro dos ‘leões’ conside-

rando que o que se passou
“foi escandaloso”. Pondo-se ao lado do atual presidente do clube de Alvalade,
o antigo dirigente chega
mesmo a falar numa estratégia para prejudicar o clube.
“Não foi a primeira, nem a
segunda, nem a terceira vez
que o Sporting foi prejudicado. A dualidade de critérios é evidente. Bruno de
Carvalho tem toda a razão
porque isto tem sido escandaloso! Há estratégia clara

para prejudicar o Sporting”,
comentou o ex-presidente.
Neste sentido, Sousa Cintra
defende que a Liga deverá
estar mais atenta aos casos
de arbitragem, sendo que
também estes devem ser
penalizados quando cometem erros graves. “A Liga
tem de fazer leitura isenta e
punir os árbitros que não forem sérios; penalizem-nos
nos ordenados, castiguem-nos”, comentou.

Pauleta

eleito o terceiro melhor
jogador do século na Liga francesa

P

edro Pauleta foi eleito
o terceiro melhor jogador do século XXI a actuar em França, numa votação promovida pelo site
do canal Eurosport.
O percurso de oito anos do
antigo internacional português nos relvados franceses, ao serviço de Bordéus
e PSG, só foi superado nos
votos por Juninho Pernambucano (1.º) e Zlatan Ibrahimovic (2.º). Apesar de já se
ter despedido dos relvados

em 2008, Pauleta continua
a ser o melhor marcador da
Ligue 1 desde 2000, com
141 golos. De referir ainda

a presença de Tiago no top
100, face à sua passagem
pelo Olympique Lyon, a
ocupar o 59.º posto.

	Jogos	Golos
1-Vincent Aboubakar [FC Porto]		 2		 2
1-Luisinho [Boavista]		 2		 2
1-André Claro [V. Setúbal]		 2		 2
1-Soares [Nacional]		 2		 2

		
1-Atlético CP
2-Mafra
3-Ac. Viseu
4-Famalicão
5-FC Porto B
6-Santa Clara
7-SC Braga B
8-Chaves
9-Benfica B
10-Olhanense
11-Gil Vicente
12-Oriental
13-Portimonense
14-Varzim
15-Sporting B
16-Farense
17-Sp. Covilhã
18-Desp. Aves
19-V. Guimarães B
20-Freamunde
21-Feirense
22-Penafiel
23-Leixões
24-UD Oliveirense
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Major
League Soccer
GRUPO ESTE	J	P
1-DC United
27
44
2-NY Red Bulls
23
39
3-Columbus Crew
26
38
4-Toronto FC
24
34
5-NE Revolution
25
34
6-Impact Montréal
22
28
7-New York City FC
26
28
8-Orlando City
26
28
9-Philadelphia Union
26
27
10-Chicago Fire
24
23
GRUPO OESTE	J	P
1-LA Galaxy
27
46
2-Vancouver Whitecaps 26
45
3-Sporting KC
24
40
4-Portland Timbers
26
40
5-FC Dallas
24
38
6-Seattle Sounders
26
35
7-SJ Earthquakes
25
35
8-Houston Dynamo
25
32
9-Real Salt Lake
26
32
10-Colorado Rapids
24
27

GM GS
5
5
4
3
5
4
4
3
4
3
5
8
4
3
1
2
1
3
4
1
2
1
0
1

2
1
2
1
4
3
3
2
4
3
2
6
4
3
2
2
5
4
5
2
4
3
2
7

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

P	J	V	
43 20 13
39 20 12
37 20 11
33 20 10
31 20 9
31 20 9
31 20 7
30 20 9
28 20 8
28 20 7
27 20 7
27 20 6
26 20 8
23 20 6
22 20 6
22 20 5
21 20 5
20 20 5
19 20 5
13 20 3
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