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Encontro de órgãos de Comunicação
Social da Diáspora Açoriana
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Mosti Mondiale 2000

Agenda comunitária

Vozes

do

Festival

O Festival Portugal Montreal 2016 apresenta a sua 3ª edição do concurso “Vozes do Festival”´. És Português, Luso-descendente? Gostas de cantar? Este Concurso é para ti!
Prémios para todos os participantes. Inscreve-te já. Lugares Limitados! Contato: Júlio 514.578.3200.

Dia

mais especial da mãe

O Clube Oriental celebra o dia da mãe, sábado, dia 7 de
maio pelas 19h00 na sede. Música a cargo do conjunto
“Contacto”. Ementa da noite: entrada, sopa, salada, prato
principal Terra e Mar (medalhões e meia lagosta), sobremesa e café. Serão todos bem recebidos no oriental.
(Já começaram os ensaios da marcha, juntos fazemos a
festa).

Dia

das mães no

Clube Portugal

O Clube Portugal de Montreal organiza a festa do Dia das
Mães no dia 8 de maio de 2016 pelas 13h. A festa será
animada pelo Júlio Lourenço. Reservas: 514-844-1406.

Sport Montreal

e

Benfica

Saudações do Sport Montreal e Benfica. Uma nota: vamos festejar o dia da mãe no domingo 8 de maio. Falta
pouco para o anúncio “Brunch à Benfica” - marquem no
calendário!

Apelo

à

Comunidade

Gostaríamos de fazer uma pequena revista com a história
do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. Necessitamos de
fotografias das coroações e nomes de todos os Mordomos
da festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. Podem
ajudar?
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Feliz Aniversário
A Voz de Portugal
O
jornal A Voz de Portugal é o
mais antigo jornal de língua
portuguesa no Canadá e celebra
55 anos. Um nome de grande importância, um registro histórico
na comunidade portuguesa na
província do Quebeque.
O Jornal A Voz de Portugal continua a ser fruto de muito trabalho,
lutas e grandes desafios ao longo
da sua longa vida.
O Jornal A Voz de Portugal é um
esteio indispensável aos portugueses, graças ao Senhor Eduíno
Martins, um açoriano de alma, o
homem que nos últimos anos tem
levado o jornal milhares de portugueses através do Canadá e do
mundo inteiro. São 55 anos de continuação e evolução até agora.
Para mim fazer parte desta família

tem sido um prazer ao partilhar a
minha opinião a quem nos rodeia,
de informar, de dar a noticia, de
contar a vida e eventos da comunidade sem criticar ou ofender ninguém é o meu objetivo, “sermos
lidos é a nossa recompensa”. Com
muito carinho a todos que elaboram o Jornal A Voz de Portugal
semana após semana os Colaboradores, o Editor, Diretor, Diretor
Administrativo, Secretário, Redação, Design Gráfico, Distribuição,
os anunciantes e comerciantes que
são o nossos suporte económico, os
nossos leitores. COM ESTA FAMÍLIA FIZEMOS HISTÓRIA.
Os meus votos de Parabéns Feliz
55º Aniversário.
Francisca Reis

Associação Portuguesa do Canadá
Sexta-feira dia 29 de Abril
Caldo verde, Joaquinzinhos
arroz de grelos ou Febras, sobremesa
Sexta-feira 13 DE maio

Festa da imigração 63 anos

Ementa: Sopa, bacalhau, sobremesa
Animação musical Júlio Lourenco, sócio 20$ e N/Sócio 22$

poema da semana
O amor, quando se revela,
Não se sabe revelar.
Sabe bem olhar p’ra ela,
Mas não lhe sabe falar.
Quem quer dizer o que sente
Não sabe o que há de dizer.
Fala: parece que mente...
Cala: parece esquecer...
Ah, mas se ela adivinhasse,
Se pudesse ouvir o olhar,
E se um olhar lhe bastasse
P’ra saber que a estão a amar!
Mas quem sente muito, cala;
Quem quer dizer quanto sente
Fica sem alma nem fala,
Fica só, inteiramente!

Reserve: APC: 514 844-2269; Suzette: 514 593-5395
José Fernandes: 514 501-1278; Isabel: 514 880-2964
Conceição: 514 833-1949 ou Facebook

Programa da semana
Quinta-feira 28 de abril
- Festa da Poesia

Sábado 30 de abril

- Festa do Chicharro a moda
da Ribeira Quente em New Bedford

Mas se isto puder contar-lhe
O que não lhe ouso contar,
Já não terei que falar-lhe
Porque lhe estou a falar...
Fernando Pessoa
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Membre officiel

Quero apenas cinco coisas...
Primeiro é o amor sem fim
A segunda é ver o outono
A terceira é o grave inverno
Em quarto lugar o verão
A quinta coisa são teus olhos
Não quero dormir sem teus olhos.
Não quero ser... sem que me olhes.
Abro mão da primavera para
que continues me olhando.
Pablo Neruda
Eu amo tudo o que foi
Tudo o que já não é
A dor que já me não dói
A antiga e errónea fé
O ontem que a dor deixou,
O que deixou alegria
Só porque foi, e voou
E hoje é já outro dia.
Fernando Pessoa

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

terra é pequena e a gente que nela vive
também não é grande - Alexandre Herculano
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

ssistimos à consagração
mundial da lógica económica capitalista sob a forma
neoliberal e a consequente apologia cega do
mercado, do Estado mínimo, da mercantilização das relações sociais, assistimos ao
fortalecimento sem precedentes da cultura
de massas, que finge combater a ignorância
com informação mas só impede a criação de
saberes e assistimos à celebração de estilos
de vida e de imaginários sociais individualistas, consumistas, militantemente relapsos a
exercitar sequer a solidariedade, a compaixão ou a revolta perante a injustiça social.
Tempo tutelar e ameaçador. Ou fazemos o nosso futuro ou ninguém o fará por nós. Por isso
a questão que está na ordem do dia seja a de
saber que mecanismos há ou tem de haver que
assegurem que futuro esteja distribuidamente
na mão de todos e não concentrada e descontroladamente nas mãos de alguns. Já não há conflito estratégico que determine, para o melhor ou
para o pior o nosso futuro como muitos povos
do mundo têm visto e sentido. Até a ameaça
económica potencial no campo do Canadá, representa a concentração da compra de tudo por
braços que fugazmente levam tudo para lugares
que não vemos... E já nem Deus dá juízo aos
atuais políticos que aqui nos governam.
As campanhas eleitorais envelhecem mal.
Envelhecem mal pela sua obstinação de prometerem amanhãs constituídos de eternos momentos só possíveis nos dias inaugurais da sua
vinda, com futuro? Engano. Funciona mas não
é futuro. Envelhecem e não cuidam da forma
como envelhecem. O nosso futuro? Continua
nas nossas mãos? E se não estiver, estará em
mãos que tenhamos meios para garantir que sejam boas, quer antes quer depois de nelas terem

o nosso futuro?
Em Portugal com o 25 de Abril a história sofreu uma súbita aceleração. Bem-vinda, necessária e inevitável ela foi tão concentrada que
não permitiu sedimentar práticas e estruturas
de poderes edificantes dos direitos das várias
gerações, foi uma administração assente em
princípios democráticos e eficientes serviços.
Estava tudo por fazer e nem tudo terá sido bem
feito.
A Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão de 1789 depois de afirmar no seu artigo 1º que os homens nascem livres e iguais
em direitos, diz no seu artigo 16º que toda a
sociedade na qual a garantia dos direitos não
está assegurada, nem a separação dos poderes
determinada, não tem verdadeira constituição.
Importa ver como estamos de separação de poderes e como estamos de direitos, de direitos
de várias gerações. Na nossa Constituição a separação de poderes está efetivamente assegurada. Mas não temos em Portugal um sistema judicial que assegure o efetivo comprometimento
do Estado com as leis que ele mesmo faz, que
submeta todos pronta e igualmente à lei.
Os tribunais são lentos e estão desacreditados,
a Procuradoria-Geral da República vive com
muitas sombras para investigar crimes, como
os crimes de corrupção. Todos se queixam das
más regras, da falta de meios, de técnicos e número de juizes, tudo sob pena de não haver as
condições de igualdade perante a lei e porque
não se asseguram mecanismos preventores dos

abusos, onde o poder maioritário tem uma forte
propensão marginal. Vejamos agora como estamos: a instrução governamentalizou-se e há
quem queira agora que se policialize.
Podemos não saber hoje que futuro queremos mas temos de consagrar ou conservar os
meios de intervenção política para quando
soubermos. Se assim não acontecer, o nosso
futuro escapar-nos-á ainda e mais irreversivelmente das mãos. A maior crise é querermos continuar assim.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Informando o nosso povo
sobre os Açores
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Vinte Cinco De Abril

Belezas da semana

jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

A

foto da semana

Gostou muito do chicharro

casais da semana

ntes de acontecer o vinte
cinco de Abril de 1974,
éramos o povo mais humilde , mais hospitaleiro, e mais
servidor, que existia no planeta terra. Estou
convencido que se houvesse trampa na Lua,
nós estávamos lá para a limpar. Porquê? Porque não tínhamos as rédeas do nosso destino!..Éramos tratados como um rebanho de
ovelhas, e nem mé.... podíamos dizer!..
Uma grande maioria sabia que existia, só porque respirava. Vivíamos num pais que aos humildes não dava ouvidos, que não ouvia o clamor dos esquecidos. E a elite sem Deus era quem
dominava. Por ausência de códigos corretos, as
leis deste pais eram descartáveis, com dez milhões de analfabetos, uma grande multidão de
miseráveis. Víamos a beleza em ambientes inóspitos, e fazíamos poesia com a nossa própria
miséria. Com a fé nós semeávamos coragem no
território do medo, e semeávamos sensibilidade
no solo da intolerância, e assim aprendemos a
transitar na terra do ódio e da rejeição, onde a
confiança não reinava: éramos um povo tão resignado e obediente, que quase tratávamos o
nosso vizinho por excelência, sempre na dúvida
que este pertencesse à pide. Todo este pesadelo
acabou, quando surgiu o vinte cinco de Abril,
de 1974. Este dia foi definitivamente marcante,
na vida de tanta gente!... Isto foi a noticia mais
deslumbrante, mais fabulosa, e, espectacular, a
nível de todo o planeta. Jorrou tinta em todos os
jornais do Mundo, os mídia não falavam de outra
coisa, creio que em quarenta e oito anos Portugal
nunca tinha sido tão falado a nível internacional como neste dia. Isto foi algo de glorioso, e
de grande significado que aconteceu na vida de
um povo. Este golpe de estado tão espetacular,
foi organizado por militares derrubando assim o
sistema vigente, sem derramar uma gota de san-

gue. Foi algo nunca visto, chamaram-lhe assim a
revolta dos cravos. Não há dúvida, que quando
as flores falam, as armas emudecem, os canhões
abrandam a voz, e terminam de boca fechada.
Dando assim paz à turbulência, alegria à tristeza, e liberdade aos oprimidos. Podendo assim
expandir-se, à boca cheia, aquele grito legítimo
de um povo oprimido que estava sufocado há
quarenta oito anos, sob as garras do fascismo.
Numa segunda etapa livraram-nos, a mim e aos
meus camaradas de uma morte certa, naquela
guerra que já estava considerada perdida. Refiro-me sobretudo à Guiné, pelas outras colónias
não posso falar, mas segundo as estatísticas, era
a Guiné que se encontrava num período mais
crucial. Devido ao facto que o inimigo além de
ser ajudado por várias potências estrangeiras,
encontrava-se já com material de guerra muito
superior ao nosso, e muito mais sofisticado. Para
uma guerra que começou com catanas, ultimamente, já nos deitavam aviões abaixo. Claro que
dias antes de se dar o vinte cinco de Abril, o moral das nossas tropas já andava muito por baixo,
já poucos soldados acreditavam no regresso à
Pátria , os ataques do inimigo multiplicavam-se cada vez mais, eram só tragédias atrás de
tragédias. E nós já não víamos aquela luz, que
normalmente se vê à saída de um túnel. Quando
soubemos do golpe de estado que se deu em Portugal, e quando a música e a canção da “Grândola vila morena” chegou até nós, creio que foi o
dia mais bonito da minha vida. Nunca vi tantas
lágrimas de alegria brotarem nos olhos de tanta
gente ao mesmo tempo, abraçámo-nos todos uns
aos outros, aquilo foi espetacular, naquele dia, já
não haviam oficiais, éramos todos soldados ao
mesmo nível dentro do mesmo plano humano.
Todos nós estávamos conscientes, se não fosse
aquele golpe de estado, que poucos se salvariam
daquele labirinto onde estávamos metidos. Por
isso enquanto viver, nada mais me resta que
agradecer e dar brados de vitória às forças armadas, junta que ficará para sempre imortal nos
elos da nossa história.

Parabéns

Parabéns a Bianca Pereira (Ti Chou)

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
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

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.

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

Tony Câmara
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em

smartins@avozdeportugal.com

sylvio martins

S

ábado 30 de abril iniciam
as festas do Divino Espírito Santo em Hochelaga. Este
ano é um ano bastante diferente. Fazendo a alegria do
povo e da associação. As festas iniciar-se-ão a
30 de abril na sua sede situada no 6024 Hochelaga em Montreal, e no fim-de-semana seguinte as festas serão na sala de St-Enfant Jésus,
começando logo na sexta-feira com a presença
de Saúl Ricardo, famoso por canções como, “O
Bacalhau quer Alho”, e outras. Podem adquirir os vossos bilhetes na Padaria Notre Maison,
por 15$ para uma grande noite espetacular
que incluirá jantar.
A versatilidade musical de Tony Câmara tem lhe
permitido atuar em palcos de muitas salas e festivais de prestígio. Tony consegue cantar como
ninguém versões de alguns dos mais adorados
clássicos da música pop, e ao mesmo tempo manter um lugar de destaque no meio norte americano
do Fado. Tony é um cantor multifacetado que se
move com facilidade entre vários géneros de musica e línguas. Tony Câmara nasceu e foi criado
em Toronto, Canadá. Desde muito cedo foi exposto ao mundo da música pelos pais, António Tabico e Lurdes Faria, ambos artistas. De facto, com
uma semana de idade, os pais estavam de novo
em digressão, e enquanto atuavam o Tony dormia
dentro de uma caixa de Guitarra Portuguesa.
Em 1999, Tony publicou o seu primeiro álbum,

Montreal

intitulado simplesmente Coimbra, enraizado profundamente nas baladas de Coimbra. A carreira
de Tony Câmara alcançou a maturidade com o
lançamento do álbum Dei Volta em 2003. Este álbum assinala o início do sucesso comercial, em
particular com o single. O segundo single Arre-

matações do Espírito Santo foi acolhido com semelhante fanfarra e é frequentemente pedido nos
programas de rádio comunitário na Califórnia.
Em 2007, Tony publicou o seu terceiro álbum e
o mais pessoal até à data, intitulado Eu E O Fado.
Este álbum contém faixas de uma natureza mais
pessoal. Sinto Tanto… foi lançado em 2010. Gra-

ças a este quarto álbum, Tony Câmara alcançou
novas audiências em países como a França, Suécia e Reino Unido. Tony continua a aparecer em
muitos programas locais e internacionais de televisão. O seu estilo muito próprio de atuação faz
de Tony Câmara um ícone cultural de destaque no
seio da cena musical luso-canadiana.

Encontro
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com a coordenadora
do ensino português no Canadá
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

N

a sexta-feira, 15 de
abril de 2016, tivemos a
oportunidade de encontrar
a coordenadora do ensino
português no Canadá, Ana Paula Ribeiro. Baseada em Toronto, ela visitou Montreal com o
objetivo particular de se reunir com os meios
de comunicação da comunidade portuguesa e
com Inês Faro, que dá apoio ao trabalho da
coordenação do ensino na região metropolitana de Montreal.
Ana Paula Ribeiro nasceu em Lisboa, onde
sempre viveu até se mudar para o Canadá, no final de 2010, para representar o Instituto Camões
nas questões relativas ao ensino da língua portuguesa em todo o país. Possui uma licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos
Ingleses e Alemães e mestrado em Metodologia
do Ensino do Português como Língua Segunda/
Estrangeira. Foi professora de português para estrangeiros durante 25 anos. Ao longo desses anos
publicou vários livros de ensino de português
para estrangeiros, sendo algumas dessas publicações utilizadas em vários países do globo.
Como coordenadora do ensino português no
Canadá, há quase seis anos, ela assumiu uma
grande responsabilidade, num território tão extenso como o canadiano, que é o segundo maior
país do mundo. É com um sentido de missão que
ela realiza o seu mandato passo a passo, com objetivos realistas e concretos. O primeiro objetivo
do seu mandato foi verificar o interesse da população em geral e da comunidade portuguesa
do Canadá pela língua portuguesa e a situação
do ensino do Português neste país. Confirmado
o grande interesse existente no território canadiano, ela passou para a segunda etapa do seu

mandato. Esta segunda etapa compreendia a
adaptação do ensino português, que é atualmente
transmitido, tentando encorajar o ensino do português como segunda língua e não como língua
materna. A situação dos jovens lusodescenden-

ção de livros em língua portuguesa, numa iniciativa, que teve início em 2014, de incentivo da
leitura em português.
A terceira etapa, que sucede à segunda etapa
anteriormente descrita, foi a certificação das

tes, que vivem num ambiente anglo-americano,
é bem diferente da dos estudantes residentes em
Portugal. Ana Paula Ribeiro sublinhou a situação com esta frase : “Muitos lusodescendentes
acabam por apenas aprender e praticar o português na escola portuguesa”. Foram distribuídos
manuais de língua portuguesa adequados a este
tipo de ensino por todas as escolas que oferecem
o ensino do português e passaram a ser organizadas sessões de formação de professores.
Durante a sua visita à região de Montreal visitou a escola de Laval, o Centro de Integração
e de Cultura Lusófona, assim como a biblioteca
central de Montreal, tendo oferecido uma cole-

aprendizagens em língua portuguesa. Este é o
quarto ano que decorrem estas provas da responsabilidade do Instituto Camões e do Ministério
da Educação português. Nos dois primeiros anos
estas provas de certificação foram gratuitas, mas
atualmente os exames têm um custo modesto
que vai de 55$ até 140$, dependendo do nível.
Essa avaliação é acompanhada de prémios para
os melhores de cada escola, com um apoio da
Caixa Geral de Depósitos em Toronto.
Para informação complementar, pelos estatutos
do Instituto Camões e do governo português, a
coordenação do ensino de português em Montreal é da competência da coordenadora do ensino em colaboração com o cônsul geral de Portugal.
Para concluir, não esquecer que o ensino
português é um dever de todos, sobretudo dos
pais. E não esquecer de celebrar o dia internacional da língua portuguesa, a 5 de maio.

Belo condomínio de 1128 pc.
2 quartos + escritório.
Cozinha muito espaçosa. 2o
andar de três. Perto de todos
os serviços , transportes e Parc
Lafontaine. $259 000 nego.

MUITO INTERESSANTE!

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave acaVárias renovações. Quintal. Garagem dupla. bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier
e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000
Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

Aluga-se apartamento na bela rua Des Érables
triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba- (perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis- pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000
875$/mês

Orgulho
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na fé

Ecmartins@avozdeportugal.com

Elizabeth
Carreiro
Martins

A

profissão de fé chamada
antigamente comunhão
solene, ao contrário do que se
pode pensar, não é um sacramento, mas não
deixa de ser importante para o cristão.
A caminhada cristã destes jovens começou na
pia batismal a pedido dos pais. Eram mais de
cinquenta. Depois do sacramento do Crisma somente doze jovens quiseram continuar por mais
três anos este percurso na fé.
Numa altura com tanto conflito religioso e sem
ensinamento cristão nas escolas, mas sim uma
abordagem básica sobre a Ética e culturas religiosas, ser cristão assumido não é fácil, espe-

cialmente aqui no Quebeque. Prosseguir confiante na catequese para além dos sacramentos
é uma escolha ainda mais laudável. Nem sempre é fácil porque significa pôr de parte outras
atividades num fim de semana que já é pequeno

Quarta

rendo Padre José Maria ajudado pelo Reverendo Padre Fong.
No altar receberam da mão dos catequistas, estes “pais da fé” dos catequizandos, um fio com
uma cruz de madeira, símbolo do cristão. Depois foi-lhes dada a vela do batismo da mão dos

domingo a sua Profissão de fé merecem o nosso
respeito e apreço porque optaram ir pelo caminho mais difícil e menos percorrido.
Esta longa caminhada na fé cristã culminou
com uma linda cerimónia presidida pelo Reve-

pais. Após o credo, o responsável da catequese
lembrou que foram doze os escolhidos por Jesus para o acompanharem.
No fim da cerimônia uma linda mensagem dirigida ao Padre José Maria que batizou-os e
deu-lhes a primeira comunhão. Também umas
palavras de agradecimento à catequista Lurdes
Carvalho responsável pelo último ano da catequese e aos pais que orgulhosos miravam os
filhos.
A seguir à cerimónia houve um convívio com
um saboroso almoço confecionado pela Casa
do Minho e servido pelos Jovens em Ação, que
são de alguma maneira os mentores destes jovens que chegam ao fim da catequese.
O caminho de todos os jovens que fazem sua
profissão de fé não termina na Igreja. Têm à
imagem dos apóstolos a responsabilidade de
professar publicamente a sua fé em Deus, só
assim valeu a pena o sacrifício.

dominga do

mneves@avozdeportugal.com

Manuel Neves

A

particularmente para aqueles jovens que vão
à escola portuguesa ao sábado. Por outro lado
como explicar a amigos ateus ou não praticantes que não se pode fazer tal coisa porque tem-se catequese?
Os doze adolescentes que fizeram no passado

presentando a quarta dominga de Santa Cruz e de
Hochelaga, e continuando sobre os significados do Espírito
Santo.
Os objetos simbólicos: O culto apoia-se na utilização de um conjunto de objetos litúrgicos, que dão forma corpórea à fé popular. De
entre todos, os mais importantes são o conjunto
da COROA, ORBE e CETRO que, além da natureza de alfaias do culto, possuem por si só valor
simbólico.
A COROA é utilizada em várias funções rituais: é entregue ao Imperador aquando da sua
eleição e é-lhe confiada até ao domingo seguinte
ao da Páscoa, e perante ela decorrem alguns dos
momentos mais significativos das celebrações,
como o holocausto dos animais para a refeição
comum. Tem reservado um trono, onde repousa,
tanto no Império como na casa do Imperador. É
formalmente uma coroa imperial em prata – embora também se encontrem as de casquinha e latão - usualmente com entre três e seis braços. A
coroa é encimada por uma ORBE em prata dourada, sobre a qual, por sua vez, assenta a imagem
de uma pomba de asas estiradas, que confere à

Espírito Santo

trilogia dos objetos litúrgicos do Santo Espírito
o simbolismo da universalidade do seu Império.
Enquanto extensão simbólica do braço que ordena, o CETRO completa a expressão de autoridade da coroa. Também é lavrado em prata, e
encimado por uma pomba de asas estiradas.
Tanto a coroa como o cetro podem ser, no seu

uso ritual, decorados com laços de fita de seda
branca – por vezes também vermelha. Também
sucede que os braços da coroa sejam guarnecidos com pequenos botões de flor de laranjeira
em tecido branco.
Manuel Melo, Sara Melo, António Matias e
Décio Cardoso foram as famílias coroadas.
Parabéns.
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Encontro de órgãos de Comunicação
Social da Diáspora Açoriana
abranco@avozdeportugal.com

antero branco

O

encontro de órgãos de
comunicação social da
diáspora açoriana, teve início
na ilha do Faial, mais precisamente na cidade da Horta.
A primeira sessão de trabalhos foi numa sala,
onde o vento soprava pela janela o cheiro salgado do mar e como tela de fundo, a ilha do
Pico. A discussão, liderada pelo Dr Vamberto
Freitas, esteve à volta do ensino do português.
A preocupação de todos é a do desaparecimento
do ensino de português, nas nossas comunidades
espalhadas pelo mundo. Tal como na Missão de
Santa Cruz, o número de alunos tem diminuído

consideravelmente. Em algumas áreas é alarmante, como é caso de Fall-River, uma comunidade maioritariamente portuguesa, aonde a
Escola oficial de português conta com somente
dez alunos.

Dia 25

de abril

freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

O

dia em que se celebra a
Liberdade e a Democracia neste dia tão importante
e tão marcante recordamos a
importância da Liberdade no

nosso Portugal.
Foi segunda feira passada, 25 de Abril, no Restaurante Casa Minhota um serão muito bem pas-

Com todos estes exemplos, a Comunidade portuguesa de Montreal, principalmente a açoriana, terá de motivar, cada vez mais, seus filhos a lativa da Região Autónoma dos Açores, onde foaprenderem a ler e escrever o português.
mos acolhidos pela Dra. Ana Luísa Luís.
No final da tarde visitámos a Assembleia legisContinuação para a semana.

Comemorado

na

Casa Minhota

sado de amigos debaixo de um ambiente onde
o calor humano aqueceu os nossos corações ao
ouvir alguns discursos e poemas referindo a luta
pela liberdade e democracia, lutar pelos direitos;
partilhámos todos um valor que merece sempre
ser partilhado e renovado o “Direito à Liberdade”. 42 anos depois da Revolução de 1974 que
abriu as portas à construção da liberdade e não
só, abriu as portas a uma sociedade mais livre
mais justa e mais fraterna, abriu as portas à educação e saúde pública para todos, a melhoria dos

salários e os direitos dos trabalhadores.
Viva a liberdade e que as vozes do povo português nunca se devem cansar de falar. “Está a
faltar mais um 25 de Abril”, “O povo é quem
mais ordena, terra da fraternidade”.
Viva a Liberdade, Viva a Democracia, Viva
Portugal. Feliz dia de 25 de Abril.

Canal
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da

Liberdade

mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho
Madalena do Pico, Açores,
25 de Abril 2016

C

aros amigos leitores, espero que ao receber nas vossas casas o Jornal a Voz de Portugal, acabadinho de festejar o seu quinquagésimo quinto
aniversário, estejam todos de saúde, são estes
os votos deste vosso amigo.
Quis o destino que este ano viesse passar o dia
25 de Abril nos Açores, mais propriamente nas
ilhas do triângulo!
Cá estamos, a convite da Direção Regional das
comunidades para participar no encontro de ór-

tosa ilha do Pico.
Este mar que forma o canal que une as ilhas do
triângulo foi sempre para estas populações o canal da liberdade, unindo estas gentes de dia e as
separando de noite cada quando regressam a sua
ilha ao fim do dia.
Neste dia em que Portugal celebra a revolução
dos cravos, marco vivo da liberdade do seu povo
da para refletir que este canal foi sempre a liberdade destes açorianos que vivem nestas três ilhas
sem ele a liberdade teria sido negada a esta gente, Faialenses, Picarotos e Jorgenses.
Neste momento não tenho palavras para vos
descrever aquilo que vi e aprendi sobre a historia
da ilha do Pico, quando pensava saber tanto sobre os Açores acabo de realizar que não sabia e
nem conhecia nada.

O 25 de Abril de 1975, foi a libertação do povo
açoriano das marras do progresso, por ter adquirido a sua autonomia, esta foi sem dúvida a grande vitória deste arquipélago.
Para os Açores de hoje é notória e devemos

gãos de comunicação social da diáspora Açoriana.
Hoje irei vos falar um pouco e somente um pouco daquilo que temos visto e assistido nestes dias
da nossa passagem por estas ilhas de bruma.
A primeira paragem foi na ilha do Faial, que
beleza e simpatia das pessoas, muita gentileza e
informação nos foram dadas a conhecer, nunca
pensei saber tão pouco sobre esta ilha maravilhosa, desde a beleza da marinha e a rara e assustadora do vulcão dos Capelinhos.
Hoje estou a vos escrever da ilha do Pico, da
janela do meu quarto o meu olhar vai navegando
sobre as águas do mar do canal e lá ao fundo
avisto a ilha do Faial que deixei ontem para trás
no barco da Atlanticoline, o Mestre Simão, que
maravilha, meia hora depois já estava na majes-

realçar o progresso que a autonomia nos proporcionou, dando asas para voar ao governo regional, para traçar o seu próprio rumo para alcançar

um futuro melhor.
O governo atual dos Açores, dirigido pelo Dr.
Vasco Cordeiro, rodeado de uma equipa jovem
está a revolucionar os Açores, apostando e valorizando nas suas riquezas naturais mar e terra.
Os Açores de hoje vale a pena ver para crer!
Tenho que vos deixar, porque o autocarro nos
espera para mais uma visita a ilha do Pico e no
fim do dia iremos navegar para à ilha de São Jorge.

Não há Melhor que
o Baile da Pinha no Oriental
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J

á lá vão anos que eu não ia à Festa da Pi- mas não impede que eu tenha muitas saudade já lá iam 4 anos que não estava presente numa
nha no Clube Oriental. Não porque eu não deste Clube. E o presidente apontou-me que das suas festas.
gosto de ir,... é mais que a minha vida é tão
ocupada que eu estou sempre com 1500 pro-

jetos e 2000 festas através da comunidade. É
claro que nos últimos anos parei de ir a todas,
“Este baile, também conhecido pelo baile da
Pinhata, vem duma época antiga e realizava-se
num espirito cristão e litúrgico, num domingo,
aproximadamente ao meio da quaresma. A igreja

venda na
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convidava os fiéis a porem de parte momentaneamente a penitência exigida neste período e a
celebrarem a alegria da aproximada ressureição
de Jesus na Páscoa”.

Através dos anos o Clube Oriental sempre festejou em grande este acontecimento. A noite foi
animado pelo Jeff Gouveia e eu nunca vi o Clube
festejar até duas da manhã. E, festejaram de uma
forma bem sucedida. O jantar foi ótimo, a sobremesa, uma verdadeira delícia. Podemos notar
que há um novo elemento no clube,... O grande
chefe de cozinha, o Sr. Silva. E que os grandes
vencedores desta noite,... O rei e a rainha foram
António e Adelina Santos. É, de notar que o Clube Oriental já está a organizar o seu aniversário e

que Azores Airlines vai dar uma grande ajuda na
vinda do artista, Rui Bandeira.
Parabéns e Força Oriental.
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O

mundo perdeu Prince, ‘Plano A’
não convence e Daniel foi condenado
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E

stão aprovados o Programa Nacional de
Reformas e o Programa de Estabilidade.
Há boas e más notícias, promessas, e metas a
cumprir. Mas nem todos acreditam no ‘Plano
A’ do Governo. Terá Bruxelas ou o Parlamento a última palavra? Enquanto isso, o mundo
chora a perda de mais um ícone da música,
Prince. A banca continua a fazer correr (muita) tinta com o ‘volte-face’ no BPI e as dúvidas
no caso Banif. Encerrado está o caso do jovem
de Salvaterra de Magos: Daniel foi condenado
a 17 anos de prisão.

Ainda a recuperar da partida de David Bowie, o
mundo foi surpreendido esta semana com a notícia
da morte de Prince, aos 57 anos, no elevador do estúdio de sua casa. Foram muitas as personalidades,
internacionais e nacionais, que quiseram prestar o
seu último tributo ao ícone da música Pop e autor
do êxito mundialmente conhecido ‘Purple Rain’.
Cor que, aliás, iluminou emblemáticos edifícios em
homenagem ao ‘Príncipe da música’.
O resultado da autópsia só será conhecido dentro
de semanas mas excluídas estão já algumas teses.
oração
Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, Vós
que iluminais todos os meus caminhos, para que atinja o
meu ideal. Vós que me concedeis o sublime dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que me têm
feito; Vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou e por tudo
o que tenho e confirmar mais uma vez a minha esperança
de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos os
meus irmãos na perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e
Avé Maria. Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer
esta oração três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro
de três dias terá alcançado a graça por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber graça. Agradeçe-Vos Senhor
as graças desejadas. L.B.
Oração ao Divino Espírito Santo
Oh! Divino Espírito Vós que me esclareceis de 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 todas as ofensas e até o mal que têm
feito; vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou eu e por
tudo o que tenho e confirmar mais uma vez a minha esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a todos
os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso
e Avé Maria. Obrigado mais um vez. A pessoa deverá fazer
esta oração três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro
de três dias terá alcançado a graça por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber graça. Agradeço graça recebida e peço perdão pelo atraso e protecção no futuro. L.B.
Oração
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a vós
peço pelo amor de Deus atendei ao meu pedido. Ó minhas
13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, pelo sangue que
Jesus derramou do seu corpo. Pelas lágrimas que Jesus
derramou dos seus Sagrados Olhos, atendei ao meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-me a Vossa Bênção,
afastei de mim os inimigos e dai-me sorte na vida. Que
olhos do mal não me vejam, que os inimigos se afastem e
cortai a força aos meus inimigos e atendei ao meu pedido.
Se eu alcançar a graça de... ficarei devota de vós e mandarei publicar esta oração, pela Graça recebida. L.B.

Indefinida, e por definir, continua a situação política no Brasil. O impeachment a Dilma Rousseff
recebeu o ‘ok’ de 367 dos 513 deputados que compõem a Câmara dos Deputados.

A ‘bola’ está agora no Senado que, se aprovar o
pedido de destituição, afastará Dilma temporariamente da presidência e caberá ao seu vice-presidente, Michel Temer, assumir o cargo. Teremos de
aguardar pelas ‘cenas dos próximos episódios’, estando em cima da mesa a possibilidade de o segundo mandato de Rouseff acabar bem antes de 2018.
Ela garante ter “ânimo, força e coragem” para enfrentar o que designa de “golpe de Estado”.Um
‘golpe’ sofreu o BPI no arranque da semana com
o ‘volte-face’ nas negociações entre a empresária
Isabel dos Santos e o catalão Caixabank. Houve
lugar a decretos, esclarecimentos, e desmentidos.
A dar muito que falar continua a comissão de inquérito ao Banif. Centeno voltou a ser ouvido pelos
deputados, assim como Carlos Costa, mas o PSD
‘contra-atacou’ e pediu uma investigação ao Ministério Público. Enquanto isso, Costa partilhava a
foto que daria ‘asas’ a nova (mas curta) polémica e
a investigação Panama Papers continua a marcar a
atualidade. Fique a par das novidades. E na semana em que os suinicultores retomaram os protestos,
os ânimos exaltaram-se e dois manifestantes foram
detidos. Em breve serão presentes a tribunal, acusados de injúria, resistência e coação. Horas antes,
a Universidade Fernando Pessoa no Porto era evacuada. Dois ex-alunos barricaram-se no interior do
edifício, estando as razões ainda por apurar. Concluído e revelado foi o relatório ao ensaio clínico da
Bial que vitimou um voluntário. Face às acusações
“de erros e imprecisões”, o laboratório português
reagiu, falando em “acidentes de percurso” imprevisíveis. Imprevisíveis foram os sismos no Japão
e no Equador que fez centenas de vítimas. Toda
a ajuda é pouca, por isso a Cruz Vermelha portuguesa lançou um apelo a todos os cidadãos que
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queiram ajudar, mesmo à distância. Mais perto, no
Mediterrâneo, o mar voltou a ser ‘palco’ de uma
tragédia: mais de 400 migrantes, a maioria proveniente da Somália, Etiópia e Eritreia, morreram a
tentar chegar à Europa. Ainda pela Europa, assistimos esta semana a uma ‘conquista’ para Anders
Breivik que venceu o processo contra o Estado norueguês, no qual alegava estar a ser alvo de “tratamento desumano” na prisão. E ficámos a saber que
um dos terroristas que se fez explodir no aeroporto
belga trabalhou lá durante cinco anos, depois de,
recorde-se, ter sido também funcionário de limpeza
no Parlamento Europeu. Em Portugal foi uma semana intensa, particularmente depois da aprovação
em Conselho de Ministros do Programa Nacional
de Reformas e do Programa de Estabilidade. Este
último, que não prevê cortes nos salários e pensões,
bem como aumentos no IRS, IRC e IVA mas sim
noutros impostos, rumará agora para Bruxelas.
As reações às medidas previstas nos programas é
que não se fizeram esperar, assim como o alerta
do Conselho de Finanças Públicas. Por tudo isto,
o CDS sugeriu que os programas fossem a votos
no Parlamento. A resposta chegou do Governo, da
oposição e até do Presidente Marcelo. Também a
‘marinar’ até à próxima semana está a proposta do
Bloco de legalização da gestação de substituição,
vulgarmente designada de barriga de aluguer.Não
menos polémico foi o anúncio dos descontos para
as transportadoras em postos de combustível em
três zonas de fronteira e nas ex-SCUT do Interior.
Se uns aplaudem, outros há que contestam. Por
falar em combustíveis, há nova subida prevista na
próxima semana. Em compensação, e porque nem
tudo são más notícias, o tempo vai melhorar nos
próximos dias. E porque está a chegar a período
de entrega de IRS para os trabalhadores independentes, fique a saber que o Governo reformulou o
anexo SS, que deve ser entregue durante o mês de
maio juntamente com a declaração de IRS. Quanto
aos funcionários públicos já estão a receber o salário com a reposição de mais 25% do que lhes foi
retirado em 2011. Enquanto isso chegou de Bruxelas um recado sobre o salário mínimo nacional.
Ainda a propósito de trabalho, um dos principais
alvos do Programa de Reformas são os recibos verdes. A promessa é de que algo vai mudar. A fechar,
o Benfica segurou no arranque da semana a liderança do campeonato e viu o seu estádio ser considerado um dos melhores do mundo. No outro lado
da 2ª Circular, o tema que dominou a semana foi
a notícia sobre a penhora dos prémios nas provas
europeias. Bruno de Carvalho confirmou e explicou o porquê do timing da divulgação de uma informação pública “há três meses”. A Norte, e após
a reeleição, Pinto da Costa deu nova entrevista ao
Porto Canal e o ex-treinador dos ‘dragões’ falou
pela primeira vez à comunicação social. O escândalo das emissões voltou a dar que falar, trazendo
a público uma nova marca, a Mitsubishi, a União
Europeia decidiu processar a Google e Daniel foi
condenado a 17 anos e seis meses de prisão pela
morte de Filipe, o jovem de Salvaterra de Magos.
A terminar, três curiosidades: Sabia que o declínio
dos dinossauros começou mihões de anos antes do
asteróide? E a gaffe do Eurogrupo viu? Trocou o
ministro das Finanças pelo jornalista José Gomes
Ferreira. E o pequeno príncipe George de roupão e
chinelos a cumprimentar Obama?

A Voz de Portugal | 27 DE abril de 2016 | P. 13

Milhares de pessoas desfilaram em Lisboa
U

ma janela de esperança que abre, depois de muitos anos de aus- Questionado sobre se o presidente
se abre com o novo ciclo po- teridade que deixou os portugueses da República poderá colaborar neslítico foi como os líderes do PCP a viver “com muitas dificuldades”. ta mudança, Jerónimo de Sousa dise do BE descreveram as comemo- Para o líder do Partido Comunista, se que ainda é cedo para fazer essa
avaliação, mas frisou que Marcelo
de Rebelo de Sousa é, sem dúvida,
diferente do anterior presidente,
Cavaco Silva, cujos discursos eram
“de crispação” e “ameaçadores”.
“Há que esperar para ver, mas registo as diferenças em relação ao
ano passado”, disse Jerónimo de
Sousa.
Também a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, concordou que o país vive um tempo de
mudança política, apontando que
esta data é de celebração e lembrando que há 42 anos o país vivia uma
guerra colonial e vivia em ditadura.
“Há todo um país novo graças
a uma revolução, graças a quem
acreditou que não há impossíveis e
rações do 25 de abril, no início as comemorações “são diferentes construiu uma realidade, julgo, únido desfile que reuniu milhares de para melhor”, já que no ano passa- ca do nosso país, e que às liberdades
pessoas em Lisboa.
do o país estava confrontado “com fundamentais da democracia juntou
Vários milhares de pessoas desce- um Governo com uma política de o Estado Social (...), o que cria conram a avenida da liberdade no dia exploração e de empobrecimento”. dições de igualdade”, apontou.
em que se assinalam os 42 da revo- “Perante um presidente da Repú- No entanto, frisou que “o país solução de Abril, a primeira comemo- blica que apoiou até à última ins- freu muito nos últimos anos” e que
ração depois de quase cinco anos de tância esse mesmo Governo, em “há muita gente hoje” que se sengovernação PSD-CDS.
que tanta luta o nosso povo travou te excluída destas comemorações e
Em declarações aos jornalistas, o sem o resultado concreto que era a não tem razões para celebrar a Revolução de Abril, pelo facto de não
secretário-geral do partido comu- demissão do Governo”, criticou.
nista, Jerónimo de Sousa, admitiu “Neste Abril que celebramos ago- ter emprego, viver em precariedade
que esta data tem outra importância ra, podemos dizer que está longe de ou estar na pobreza.
política, agora que o país tem um ser a política que recupera os valo- “Quando vimos à rua para comegoverno socialista apoiado pela es- res de Abril, mas como que se abriu
querda parlamentar.
uma janela de esperança, dando
Na opinião de Jerónimo de Sousa, mais força a quem luta”, acrescenhá “uma janela de esperança” que se tou.

DiCaprio exorta líderes mundiais a

fazerem mudanças em relação ao clima

O

ator e embaixador das Nações Unidas para o Ambiente
Leonardo DiCaprio disse hoje que
“o mundo está a olhar” para os
dirigentes mundiais reunidos na
sede da ONU para assinar o Acordo de Paris sobre o clima.
“Serão louvados pelas futuras gerações ou denegridos por elas”, disse

DiCaprio durante a cerimónia, em
que estiveram representados 171 Estados, que ratificaram o acordo. “Podemos congratular-nos, mas de nada
servirá se regressarem aos vossos
países e não conseguem cumprir as
promessas deste acordo histórico”,
salientou o ator. DiCaprio, que ganhou o primeiro Oscar da sua carreira, este ano pela sua interpretação no
filme “The Revenant, falou do seu
papel de embaixador especificando

que é um “mensageiro da paz com
um destaque especial nas questões da
alteração climática”. O ator afirmou-se “aterrorizado” com os efeitos do
aquecimento global que constatou no
Ártico, Índia, Califórnia ou no Canadá. “A alteração climática é mais rápida do que as piores previsões dos
especialistas há algumas décadas”,
afirmou. DiCaprio admitiu que ter
um número recorde de países a assinar o acordo é um sinal de esperança
mas que não era suficiente para combater a alteração climática. “Uma
mudança radical é necessária agora,
uma [mudança] que leve a uma nova
consciência coletiva”, acrescentou.
“Chega de belos discursos, de desculpas, de manipulações da ciência e
das políticas pelas empresas ligadas
às energias fósseis”, exortou o ator.
DiCaprio recebeu aplausos de
toda a plateia, destacando que o
planeta “não pode ser salvo se as
energias fósseis não ficarem onde
estão, no subsolo, onde pertencem”.

morar a democracia, vimos sobretudo também com a consciência do
que há para fazer, porque onde há
miséria não há democracia e não há
liberdade”, defendeu Catarina Martins.
A líder do Bloco de Esquerda sublinhou que “há novas condições
políticas no país”, mas defendeu
que as mudanças feitas entretanto,
desde o salário mínimo nacional à
reposição dos valores das prestações sociais, são poucas.
“Precisamos de muito mais e é por
isso que hoje é muito bom estarmos
a celebrar o 25 de Abril, não com
saudades do que fomos, mas com
imensa responsabilidade do que
sabemos que temos de fazer para a
democracia, para a liberdade, para
a igualdade serem palavras que
tenham significado real de tantos
quantos vivem no nosso país”, defendeu Catarina Martins.
Na Avenida da Liberdade, o desfile
decorreu com milhares de cidadãos
que não quiseram deixar de assinalar esta data da história do país, que
marca a transição para a democracia.
Eram cerca de 17 horas quando
a frente do desfile chegou à Praça do Rossio, onde depois tiveram
lugar os discursos no palco montado para o efeito.
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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, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

Câmbio do dólar canadiano
26 de abril de 2016
1 euro = cad 1.435830
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
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. 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.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Filarmónicas
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

igrejas

ASSEMBLEIA DE DEUS
Igr. Batista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

lusitana	
Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz - Montreal

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035
T.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

Ranchos Folclóricos

notários

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

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

T.: 514.668.6281

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

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

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

restaurantes

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

LE Grill
Tasquaria

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

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

www.solmar-montreal.com

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
A mercearia das famílias portuguesas

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

TRAGA O
SEU VINHO

serviços
financeiroS
Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

514.522.5175

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

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

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM ANUNCIA.

aluga-se
ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

Aluga-se lindo 31/2 todo renovado no bairro Villeray. Muito bom para um casalinho ou pessoa
sozinha. Vale a pena ver. 514-721-6187

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

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

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

vende-se

GRANITE
LACROIX INC.

notários

eletricidade

Aluga-se 5 1/2 num duplex no primeiro andar em St-Michel. De preferência
casal de meia-idade. 438-380-4235

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, Açores. Grande propriedade, uma das mais belas dos Açores. Visitem no site web para: www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

serviços
Renovação | Manutenção | Reparações
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho,
subsolo, etc. 438-396-8160

Controle o seu peso. Sinta-se no seu
melhor. Resultados garantidos. Pacote de
experiência, 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770
Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega
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
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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
Terrassement Terra-nova , empresa em crescimento
procura paisagista com experiência em “pavé-uni”,
muros e escadas em blocos e asfalto e também
operador de escavadora com carta de condução
classe 1-3-5. Roberto: 514-992-1586
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
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
Companhia de paisagismo precisa de homens com
experiência para colocação de “Pavé-uni”, muros em
blocos, e outros trabalhos de paisagista.
Carlos: 450 641-7389 ou 514 554-0213
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e dinâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário
para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca
Companhia em paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução. 514-242-7649

Companhia precisa de homens ou mulheres com experiência na industria da limpeza para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV
por Fax 450-975-1977
Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na
grelha com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Somos uma família que fala inglês em Montreal e
estamos à procura de uma governanta (babá) responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a
aceitar para viver connosco ou não. Estamos prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2
crianças. Por favor, envie a sua informação, juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la com
mais detalhes.
Estamos à procura de pessoas para instalação de
Pavé-uni e muros de blocos. Deve ter carro. Mínimo
de 4 anos de experiência. Salário competitivo
Rui Ferreira: 514-655-7168
Procura cozinheiro ou ajudante de cozinha
que seja especializado em cozinha mediterrânea.
514 927-6831
Salsicharia especializada em preparação de
enchidos, procura empregado que fale português
e francês. 514-848-3808
Precisa-se de padeiro à tempo inteiro com experiência, de preferência.
514-843-6668

Precisamos de homem
para trabalho em geral, em fábrica de alumínio, com carta de
condução válida.
514-632-1300

†

Olívia Melo

Faleceu em Montreal, a 22 de abril
de 2016, com a idade de 78 anos,
a Sra. Olívia Melo, natural de Matriz
Cidade da Ribeira Grande, São Miguel, Açores, esposa do já falecido
Artur Morgado. Deixa na dor seus
filhos Emanuel (Maggie Ferreira),
Pedro (Susan Sproule), seus netos AJ, Mathew sua neta Amanda,
seu irmão António, sua irmã Fátima
Santos, cunhados/as, sobrinhos/as,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi terça-feira 26 de abril, às
10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultada em cripta no
Mausoléu St-Martin. Renovam com profunda saudade
a missa do sétimo dia, amanhã, quinta-feira 28 de abril,
às 18h30, na 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.

†

João Bilhete

Faleceu em Montreal, a 20 de
abril de 2016, o Sr. João Bilhete, natural do Rosário, Lagoa,
São Miguel, esposo da Sra.
Maria Mendonça. Deixa na dor
a sua esposa, seus/as filhos/
as Ângelo (Anna), João, Glória
(Ângelo), sua neta Cindy, seus
netos James e William, seu irmão Guilherme, cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira 25 de
abril, às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no
cemitério St-Martin. Renovam com profunda saudade
a missa do sétimo dia que será hoje, quarta-feira 27 de
abril, 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.

†

†

Ezequiel Cláudio

Faleceu em Montreal, a 22 de
abril de 2016, com a idade 79
anos, o Sr. Ezequiel Cláudio, natural da Serra de Santo António,
Alcanena, Portugal, esposo da
Sra. Alice da Silva. Deixa na dor
a sua esposa, seus/as filhos/as
Fernando, Célia (Crispim da Silva), Lídia e António José (Cristina Carvalho), seus/as netos/as
Marco, Jessica, Vanessa, Kevin,
Mathew e Brian, sua irmã Maria
Cláudio, seu irmão Benjamin Cláudio, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira 25 de abril,
às 11h15, na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Repos St-François d’Assise. A missa do sétimo
dia será amanhã, quinta-feira 28 de abril, às 18h30, na
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.

†

HUMBERTO MONIZ
1947 – 2016

É com grande pesar, que a família
vem por este meio informar o falecimento em Laval, no passado dia
19 de abril de 2016, com 68 anos
de idade, de Humberto Moniz, esposo de Maria do Carmo Freitas,
natural de Ponta Delgada, São
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor sua esposa Maria do Carmo, filha Colette (Mike),
filho Dean, neto/as Emily, Ashley,
Sarah, Nicholas e Alyssa, irmão
António (Eduarda), irmãs Graça (Emanuel), Natália e
Leonor (Gabriel), cunhados/as, sobrinhos/as, primos/as,
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montreal-Nord
Tel.: 514-727-2847 | www.magnuspoirier.com
António Rodrigues | 514-918-1848
Missa de corpo presente sexta-feira dia 22 de abril de
2016, às 9h30 na Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest, tendo sido sepultado em cripta 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.

MEMORANDUM
AmÍlcar Dias
1956-2016

Faleceu em Montreal, no dia
24 de abril de 2016, com 59
anos de idade, senhor Amílcar
Dias, natural de Gouxaria, Alcanena, Portugal.
Deixa na dor sua esposa senhora Maria Fernanda Gonçalves Dias, seus filhos(as) Nuno
(Kim), Catarina, Silvia( Henrique), Cristiano (Sabrina), seus
netos Luca e Noa, sua irmã,
sua cunhada, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório tem lugar, hoje, quarta-feira 27 de abril de
2016 das 17h às 22h, uma liturgia da palavra será celebrada no salão às 20h, será sepultado no cemitério de
Vale da Serra, Torres Novas, Portugal.
A família vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Haja.

1º Ano de Saudade

José Benfeito
Esposa e filhos recordam com profunda saudade o seu ente querido.
Participam que será celebrada uma
missa pelo seu eterno descanso,
terça-feira, dia 4 de maio de 2016,
pelas 18h30, na Santa Cruz. Agradecem antecipadamente a todas as
pessoas que se dignarem assistir a
este ato religioso.

MEMORANDUM
10º Ano de Saudade

Conceição Freitas
22-03-1916 – 30-04-2006

Filhos, familiares e amigos recordam com profunda saudade
o seu ente querido. Participam
que será celebrada missa pelo
seu eterno descanso, terça-feira,
30 de Abril de 2016, pelas 18h30,
na Igreja Santa Cruz. Agradecem
antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a
este ato religioso.
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Anedotas
Loira com pneu furado
Duas mulheres iam num carro quando tiveram um furo.
Saíram e ao analisarem o pneu, diz uma:
- Que azar, temos o pneu completamente furado!
E diz a outra que era loira:
- Olha que não é todo… É só mesmo a parte de baixo!
Salada da loira
Reclama o marido recém casado:
- Esta alface tem um gosto horrível! Lavaste-a?
A mulher, que é loira: - Está claro que a lavei! Até foi com
o detergente da loiça e tudo…
Médico principiante
Um médico recém-formado abre um consultório. Na sala
de espera, já se encontra um homem sentado. Para não
dar o ar de que se está a estrear, finge um telefonema
com um suposto paciente. Minutos depois desliga e vira-se para o homem e pergunta:
- Então o meu amigo do que se queixa?
E responde o homem:
- Eu não me queixo de nada doutor. Sou da PT e venho
ligar o telefone à rede…
Advogado nunca perde
Dois advogados, pai e filho, conversam:
- Pai! Estou desesperado. Não sei o que fazer. Perdi
aquela causa!
Explica o pai: - Meu filho, não se preocupe. Advogado
não perde causa… Quem perde é o cliente!

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. Planeta que gira em volta da Terra e
que lhe serve de satélite. Quadrúpede doméstico (pl.). 2.
Dizia-se dos filhos de negros que eram alvos e de cabelos louros. Sarrafo. 3. Pequena embarcação. Tratamento dado às freiras. 4. Qualquer abertura circular. Relativo
ao metro. 5. Planta crucífera de raiz carnuda, branca,
arredondada ou pontiaguda. Depura. 6. Quantidade de
cabedal para calçado. 7. Fileira. Juntar. 8. Doença sem
importância (pop.). Parceiro. 9. Carvão incandescente.
Rendimento. 10. Gratuito. Dividir ao meio. 11. Aromático. Espécie de boi selvagem.
Verticais: 1. Substância usada para a fixação de
penteados. Indivíduo sôfrego. 2. Servira-se de. Pátria. 3.
Jumento. Tirado à força. 4. Contr. da prep. a com o art.
def. o. Contr. da prep. em com o art. def. o. Guarnecer
de asas. 5. Aparvalhado. 6. O espaço aéreo. Madeira
muito rija, pesada e muito escura, utilizada em marcenaria de luxo. Aqueles. 7. Fazer vistoria a. 8. Acrescentar.
Mover-se de um sítio para outro. Sobre (prep.). 9. Fome
(pop.). Designação vulgar do pneumático. 10. Vazio.
Predestinar, determinar a sorte de. 11. Trabalhar de noite. Escasso.
Carneiro: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Sentir-se-á muito alegre e bem-disposto. Saúde: Esteja mais atento às suas necessidades fisiológicas. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus
compromissos profissionais. Honre a sua palavra.
Números da Sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9

25

de

Abril

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

E

sta data é, sem dúvida,
marcante para Portugal,
em especial para as gerações
nascidas na primeira metade
do século passado. Para uns
foi um marco essencial na expressão da sua liberdade individual, para outros foi uma transformação aterradora, a destruição do mundo
pessoal e do meio que as envolvia.
Como todas as grandes transformações coletivas, a nível de uma nação, a base foi mais ou
menos idealista; mais ou menos de acordo com
os interesses particulares; mais ou menos bem sucedida no cumprimento dos seus objetivos aparentes e menos aparentes. Se há revoluções que
primam por um desenvolvimento assaz importante no sentido positivo, há outras que primam por
um retrocesso, pela tomada dum caminho inverso
ao progresso. No caso português, de forma geral não nos podemos queixar, ainda que sejamos
necessitados de amparo externo. As revoluções,
como mudança do sistema político, nem sempre
alteram a forma de proceder que deu origem ao
regime anterior, sendo muitas vezes a substituição de alguns interesses por outros com alguma
contrapartida para a população em geral de forma
a legitimar os novos interesses que se pretendem
instalar em posição confortável no novo regime.

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo

das

16h

às

18h

5877 Papineau, Montreal, Qc

Horóscopo

Maria Helena Martins
Leão: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Entenda os pontos de vista do seu par e procure
entender que cada pessoa tem a sua própria personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação mental.
Dinheiro: Dê mais valor às relações entre os colegas.
Números da Sorte: 12, 14, 15, 7, 8, 9

Touro: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: Controle os ciúmes. Saúde: Pratique um
desporto relacionado com a água. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral. Procure estar longe dos conflitos. Números da Sorte: 10, 2, 4, 5, 8, 7

Virgem: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa
Dor, Escuridão. Amor: Procure passar mais tempo com a
sua família. Saúde: Tendência para algum mau humor e
irritabilidade. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das
suas poupanças. Números da Sorte: 20, 8, 5, 45, 41, 33

Gémeos: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Contribua para a harmonia familiar com uma boa base de compreensão. Saúde:
Avalie o seu estado de saúde de uma forma consciente.
Procure o seu médico de família. Dinheiro: O seu desempenho profissional será recompensado. Números da Sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8

Balança: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que
significa que a sua sorte está em movimento. Amor: Opte
pela tolerância para resolver os seus problemas afetivos.
Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana muito favorável sob
o ponto de vista profissional. O seu trabalho será reconhecido.
Números da Sorte: 22, 33, 44, 4, 8, 5

Caranguejo: Carta Dominante: 4 de Espadas, que
significa Inquietação, agitação. Amor: Combine um jantar
onde possa reunir todas as pessoas que são importantes
para si. Saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes dores abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale e será
bem sucedido. Números da Sorte: 3, 6, 8, 4, 12, 11

Escorpião: Carta Dominante: Morte, que significa Renovação. Amor: Evite conflitos com familiares por causa de
assuntos financeiros. Dê um passo de cada vez em prol da
harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros.
Números da Sorte: 2, 5, 8, 1, 11, 3

Aqui chegados há que reconhecer que a revolução política quando não acompanhada por uma
revolução de mentalidade acaba por caminhar de
forma defeituosa, sustentando-se ora numa ajuda
aqui, ora noutra ajuda acolá, como quem caminha
apoiando-se nos diversos “objetos” que encontra
pelo caminho. Do tempo do anterior regime, que
de forma paternal pretendia prover a todos tudo o
que esse próprio regime pensava ser necessário,
passámos para um regime onde o estado continua
a ser rei e senhor nas diversas áreas, estado esse
do qual tudo é esperado, tudo é exigido, tudo é
tornado dependente. Se bem que a liberdade de reclamar, bem ao jeito português, foi instalada com
a revolução, a liberdade de pensar, a liberdade
de dinamizar de forma independente foi deixada
ao devaneio, verdadeira quimera de uns poucos.
Assim, calmamente e pacificamente fizemos uma
revolução de dependentes à força do estado para
dependentes por opção própria do estado. E ainda
hoje, tão nefasto comportamento de dependência
combinada com um individualismo a nível do
cidadão dos tempos modernos, criando nefastas
consequências a nível coletivo, é alimentado por
forças políticas ou pseudopolíticas, na aguerrida
luta para manterem as suas trincheiras de influência social.
Jamais foi claramente explicado, exceto por alguns poucos, que o estado somos todos nós; que
quando esse estado paga algo, aquilo sai de todos
os nossos bolsos; que uma dívida do estado é uma
dívida de todos nós; que um ganho do estado é um
ganho de todos nós. Esse estado, enquanto entidade representativa de uma nação, numa forma mais
ou menos abstrata, mais ou menos concreta, tem a
responsabilidade de cuidar dos seus, à semelhança duma equipa que se solidariza em torno de um
dos seus membros. Mas seguindo as leis naturais,
não devem haver ações que coloquem em risco o
equilíbrio desse estado. Tudo deve funcionar harmoniosamente, e a prevalência de uns obriga necessariamente a deficit noutros, com consequências gravosas para todos a curto ou longo prazo.
Como todas as revoluções, os seus efeitos só se
sentem no longo desfiar dos anos subsequentes. A
aprendizagem, pois a vida com os seus eventos é
um continuo rol de exercícios de aprendizagem,
continua inalterável e imperturbável. E se nos podemos congratular com um ato coletivo que conduziu Portugal à modernidade, mesmo com erros,
não podemos deixar de perceber que a revolução
não terminou em 1974, 1977, 1980, ou outro ano
qualquer. Temos que entender que uma nação exige trabalho e esforço constante pois o progresso
assim o exige.
Sagitário: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Trabalhe mais o
seu lado espiritual, pois isso vai ser bastante útil para controlar os seus impulsos. Saúde: Procure fazer uma vida
mais saudável. Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o
seu esforço. Números da Sorte: 6, 9, 4, 10, 20, 30
Capricórnio: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, Interferências. Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar conta de si. Saúde:
Beba sumos naturais para fortalecer o organismo. Dinheiro:
Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe permita amealhar
alguns lucros. Números da Sorte: 25, 14, 36, 8, 9, 11
Aquário: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento
poderá fazer com que ponha em risco uma amizade de
longa data. Saúde: O seu descontentamento com a sua
silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para ultrapassar
um desafio profissional. Números da Sorte: 11, 14, 44, 5, 8, 7
Peixes: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Torne os seus sonhos em realidade, declarando o seu amor à pessoa que preenche o seu coração.
Saúde: Semana sem grandes problemas Dinheiro: Avalie
bem as suas potencialidades, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas. Números da Sorte: 6, 9, 41, 40, 2, 23
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partir de 1895, com o Decreto de 2 de Março, os
Açores e a Madeira conquistaram uma autonomia própria, ficando a Autonomia Administrativa
consignada na Constituição Portuguesa.
Os Açores passaram a estar divididos em distritos autónomos, aos quais correspondiam as
Juntas Gerais de Distrito, órgãos que tinham funções e competências nas áreas económicas. No
entanto, a Região estava votada ao ostracismo e
abandono, sem desenvolvimento, sendo a emigração a única saída para quantos procuravam
uma realização que não conseguiam na nossa
Região. Apenas com o 25 de Abril de 1974, foi
conquistada a Autonomia Politico-Administrativa, mantendo-se os Distritos até à posse da Junta
Governativa dos Açores. As primeiras eleições
regionais tiveram lugar em 1976, altura em que
entrou em funções o primeiro Governo Regional, que substituiu a Junta Governativa, na sua
missão de governar os Açores. Muitos açorianos
viveram intensamente o período pós 25 de Abril
e os alvores da Autonomia Político-Administrativa. Por isso, pode dizer-se que a Autonomia
é filha da revolução de abril, que nos trouxe a
democracia, sobretudo a liberdade de falarmos
e fazermos as nossas escolhas, em cujos factores
se pode encontrar um dos primeiros impactos da
auto governação na vida dos Açorianos. Neste
sentido, as grandes decisões sobre a gestão político, administrativa e financeira passaram ser
realizadas nos Açores e não em Lisboa, como até
então, como princípio da subsidiariedade, dado
que, quanto mais próximo for o poder de decisão
das pessoas que são objeto dessa decisão, mais
democrática ela é. Sem Autonomia, a especificidade dos Açores dificilmente teria uma resposta

Saúde Mental
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tão próxima das necessidades das pessoas das
diferentes ilhas, como passou a acontecer mais
precisamente depois da constituição e desde
1976, com tomada de posse do primeiro governo regional. Pode dizer-se que uma das grandes
vantagens que a Autonomia trouxe à vida dos
açorianos foi a aproximação das ilhas, que viviam de costas voltadas umas para as outras e
teve a ver com a necessidade de serem criadas
infraestruturas de transportes aéreos, que veio
reforçar a identidade cultural, social e económica açoriana, assumida pela generalidade de toda
a população, superando-se, assim, as tradicionais
identidades e rivalidades entre ilhas. Graças ao
25 de Abril, a Autonomia tem sido um importante instrumento ao serviço do desenvolvimento e
não como um fim em si própria. A Autonomia
pela Autonomia não traria vantagens, e o que se
pretende é uma Autonomia como instrumento de
desenvolvimento ao serviço do povo açoriano.
Ainda assim, os objetivos primordiais do 25 de
Abril ainda estão por concretizar, mormente no
que concerne ao grande desafio que é a educação
nos Açores, situação muito complicada, com as
taxas de escolarização das mais baixas do país.
Não sejamos injustos, muito se fez pela educação
nos Açores e o regime autonómico soube fazer
chegar os níveis de ensino a todas as ilhas. Mas
isto está longe de ser suficiente. Todas as comparações, nacionais e internacionais, mostram os
Açores com resultados educativos muito fracos.
Comparativamente a outras Regiões que se
encontravam com bases semelhantes às nossas
e que conseguiram neste âmbito muito mais, o
certo é de que partimos de uma base muito modesta. Sem educação adequada a Autonomia terá
muitas dificuldades em concretizar o desígnio do
desenvolvimento sustentável.
Temos o principal instrumento para levar os
Açores a patamares de desenvolvimento assertivos, que é regime autonómico conquistado. Saibamos nós corresponder.

augusto machado

onheci, durante 34 anos, pessoas de diferentes níveis sociais com graves problemas mentais. Desde esquizofrénicos a paranóicos assim como uma simples depressão ou um
comportamento psicótico completamente fora
do seu normal. Mas, que no fundo, eram seres
humanos como o leitor e eu. Tiveram ou têm a
pouca sorte de terem nascido com essa deficiência mental – não serem capazes de controlar os
pensamentos negativos que, em muitos casos,
leva-os ao suicídio.
Quem trabalha em psiquiatria lida diariamente
com os piores dramas pessoais. Não há dia em que
não se ouça uma história de ideação de suicídio. É
o mundo agitado em que vivemos. Os psicólogos
e/ou psiquiatras, nas suas consultas, tentam persuadir e ajudar aqueles que têm ideias de suicídio, mas
nem sempre têm sucesso, é difícil ou quase impossível vigiar uma pessoa com ideias de se suicidar
durante 24 horas, nem sempre se consegue evitar
o pior... a pessoa que tem a ideia de se suicidar –
acaba sempre por cometer esse terrível ato. E, o
mais chocante, é perceber como essas pessoas vivem. Muitas vezes, o que as domina, é a terrível
desorganização mental e o pensamento pessimista
de que não vale a pena viver mais. Todos temos

fragilidades, uns mais do que outros, mas o melhor
é termos consciência delas para nos podermos colocar em sintonia com o mundo à nossa volta e,
claro, procurar ajuda profissional. O problema de
muitos seres humanos é querer controlar tudo e
todos à sua volta e isso pode ser uma armadilha
para o nosso cérebro. Quando a nossa mente já
não aguenta mais (temos o exemplo do stresse da
vida moderna), deixamos de ter vontade de continuar a viver – entramos em profunda depressão.
Perdemos o contacto com a realidade. Infelizmente, este é o mundo em que vivemos. A sociedade
exige, cada vez mais, do ser humano... Depois há
o comportamento errado de alguns pais, como foi
o caso de Ana que aos 25 anos teve que ser hospitalizada num hospital psiquiátrico. Ana foi criada
como uma “flor de estufa”. Nunca teve ordem nem
liberdade de sair de casa sozinha, mesmo quando já
tinha 22 anos de idade, idade em que ela se casou.
Esta é a historia verdadeira duma rapariga que foi
obrigada a casar com o primeiro namorado que lhe
apareceu para poder sair debaixo do jugo do pai
ditador. O casamento não funcionou, a rapariga entrou em depressão profunda. Durante a sua estadia
no hospital psiquiátrico, Ana contava os tormentos
que passou até à idade de casar e mesmo depois do
casamento. “Vim da Grécia com 7 anos, era a mais
nova de duas irmãs e tinha mais dois irmãos mais
velhos. Continuação na próxima edição

dicionário micaelense
CANADA - Rua estreita em terra batida, onde circulavam
antigamente as carroças e, hoje, circulam com dificuldade os automóveis. Daí, o gosto generalizado dos micaelenses pelos jipes não ser para ostentar status, mas para
mostrar aos outros que atravessam muitas canadas até
chegarem a casa.
CAPOTE E CAPELO - Estranho casaco de cor escura
com uma gola tão alta que cobria todo o rosto. Os viajantes estrangeiros não deixaram de descrever esta estranha forma de veste feminina que tapava completamente
as mulheres, impossibilitando o seu reconhecimento. Desapareceu do guarda-roupa feminino há muitos e muitos
anos, sendo recordado apenas nos ranchos folclóricos,
pois, felizmente, a revolução da Mary Quant também
chegou aos Açores.
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solução

Horizontais: 1. Lua, Cavalos. 2. Assa, Ripa. 3. Canoa, Soror. 4. Aro,
Métrico. 5. Nabo, Coa. 6. Solaria. 7. Ala, Unir. 8. Macacoa, Par. 9. Brasa,
Renda. 10. Dado, Mear. 11. Oloroso, Uro.
Verticais: 1. Laca, Lambão. 2. Usara, Lar. 3. Asno, Sacado.
4. Ao, No, Asar. 5. Amalucado. 6. Ar, Ébano, Os. 7. Vistoriar. 8. Apor, Ir,
Em. 9. Larica, Pneu. 10. Oco, Fadar. 11. Seroar, Raro.

A Autonomia

A Voz de Portugal | 27 DE abril de 2016 | P. 17

Efemérides
1521 - Fernão de Magalhães morre em combate, nas
Ilhas de S. Lázaro, Filipinas.
1911 - Câmara Municipal de Lisboa aprova, para feriado
municipal, o dia 10 de junho.
1912 – Nasce o Olhanense.
1913 – Primeiro golpe organizado por republicanos contra um governo republicano.
1928 - Oliveira Salazar assume a pasta das Finanças no
IV Governo da Ditadura.
1937 - Morre António Gramsci, dirigente e cofundador,
do Partido Comunista Italiano.
1938 - Morre o filósofo alemão Edmund Husserl, fundador
da Escola de Fenomenologia da Universidade de Gotinga.
1942 - Passa a ser punido como crime o exercício ilegal
da Medicina, que fica dependente da inscrição na Ordem
dos Médicos.
1946 - É criado o MUD Juvenil.
1960 - Independência do Togo e da Serra Leoa.
1975 – A aprovação do Decreto-Lei 261/75 consagra a
alteração da Concordata, integrando no Código Civil a
possibilidade de divórcio a quem tivesse celebrado casamento pela Igreja.
1978 - Golpe militar pró-soviético no Afeganistão.
1987 - Os EUA proíbem o presidente austríaco Kurt Waldheim, ex-secretário-geral da ONU, de entrar no país, pelas funções no exército nazi durante a II Guerra Mundial.
1989 – Estudantes chineses começam a reunir-se na
Praça Tiananmen, no centro de Pequim, numa manifestação do movimento Pró-democracia.
1990 - Realiza-se, com êxito, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o primeiro autotransplante de medula óssea em Portugal.
1992 - A Rússia entra no FMI e no Banco mundial. Proclamação da República da Jugoslávia, pelas forças
sérvias, com apoio do Montenegro. Morre o compositor
francês Olivier Messiaen, 83 anos, nome essencial da
música no século XX. Betty Boothroyd, 63 anos, é a primeira mulher eleita presidente da Câmara dos Comuns
do Reino Unido.
1995 - O Governo português aprova a primeira fase da
reprivatização da Portugal Telecom. O mecanismo consagra a integração da Marconi no grupo PT.
2000 – É apresentado o projeto do aeroporto da Ota.
2004 - O Sistema Integrado de Listas de Espera substitui
o Programa Integrado de Listas de Espera.
2005 – Apresentação das mudanças no ensino a partir do ano letivo 2005-06: alargamento dos horários do
1.º Ciclo, promoção da Matemática, introdução do inglês
nos primeiros anos de escolaridade. Vladimir Putin é o
primeiro presidente russo a visitar Israel. Primeiro voo
experimental do Airbus A380 em Toulouse, França
2009 – Gripe A (H1N1). A OMS declara o nível 4 de alerta
que marca o início da pandemia. Regista-se o primeiro
infetado com o vírus na Europa: um espanhol de 23 anos
que regressa do México.
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“Amostram’isse” - Mostra De Cinema Dos Açores
como a própria região, organizado pela Associação Cultural Burra de Milho, e com o apoio
sylvio martins
da Presidência do Governo dos Açores, através
Foto de
da Direção Regional das Comunidades, além de
Francisca reis
uma fundamental parceria com a SATA. Com
estes últimos meses fil- início em 2013, percorreu cidades como Angra
mes parecem ser o que do Heroísmo, Horta, Ponta Delgada, Lisboa e
está agendado por todo lado. Porto, seguindo-se um percurso de internacioCasa dos Açores, Santa Cruz, nalização do evento, junto das comunidades
Hochelaga. Isto é realmente uma coisa séria! emigradas de açorianos. Em Outubro de 2014,
Quero vos falar sobre um evento que passou realizaram-se várias sessões no Canadá (Ontárápido em Montreal mas que foi um evento im- rio) e EUA (Massachusetts), abrangendo muismartins@avozdeportugal.com

N

portante na comunidade: a vinda do presidente
da Associação Cultural Burro de Milho, Miguel Costa, e, também representante do projeto
“AMOSTRAM’ISSE” e sem esquecer o projeto
muito interessante “LAB JOVEM”.
Em primeiro lugar, o “AMOSTRAM’ISSE” –
apresenta filmes dos Açores, e é um evento que
consiste na exibição de filmes realizados nos
Açores, promovendo os seus criadores, assim

bro, no Teatro Faialense. Já no início de 2015,
foi a vez de Angra do Heroísmo, entre 6 e 8 de
Março. Em abril de 2015 regressaram à estrada,
nomeadamente a New Bedford, onde se promoveu, em parceria com a Escola Oficial Portuguesa de New Bedford, um Workshop de Iniciação
ao Cinema e uma Mostra de Cinema Infantil dos
Açores. Em Outubro de 2015, já com cerca de
1500 espetadores e 40 sessões em três anos de
projeto, avançáram para a viagem mais longa,
nomeadamente à Califórnia, onde a comunidade
portuguesa e açoriana tem uma expressão muito
significativa.
Visitaram as cidades de San José e San Diego,
para um conjunto de sessões e exibições junto de
universidades e coletividades relacionadas com
a comunidade e língua. Em 2016 regressaram
a algumas cidades através do mundo com uma
Mostra de Cinema Contemporâneo dos Açores
como em Montreal na Casa dos Açores de Quebeque. A data que fizeram a apresentação, 16 de
abril de 2016, não era das melhores mas através
desta viagem puderam tecer novos laços de ami-

tos tipos de públicos, em várias universidades
e coletividades. Os filmes foram exibidos com
legendas em inglês, facilitando o visionamento
e apreciação dos mesmos, pois acreditamos ser
este projeto uma importante diligência em prol
da divulgação da língua portuguesa, sendo o
feedback muito entusiasmante. Ainda em 2014,
realizaram-se mais três sessões, desta vez regressando à cidade da Horta, entre 28 e 30 de novem- zades e fortelecer a apresentação de filmes açoreanos em Montreal, com a edição de 2017 do
Festival de Filmes Lusófonos em Montreal onde
haverá 10 filmes apresentados vindos de Portugal, do Brasil e dos Açores, e, também com a
vinda de um grande realizador de Portugal para
festejar a segunda edição deste grande festival,
e ainda o Instituto Camões. Os filmes apresentados: Alabote de João Botelho e João Garcia,
produzido em 2013; 50 Pesos Argentinos de
Bernardo Cabral, produzido em 2012; e Banana
do Pico produzido por Luís Bicudo, 2012. Três
filmes muito interessantes.
Em segundo lugar falámos sobre a Associação Cultural Burro de Milho e os seus projetos. É claro que apresentar filmes não é só o
único projeto,... há muitas pessoas a trabalharem nesta associação e o projeto LABJOVEM
- Concurso de Jovens Criadores dos Açores.
Um concurso que já premiou muitos Açorianos de cá e de lá, já deram várias bolsas para
finalizar os seus sonhos e projetos. Há também um estágio nesta associação que ajuda os
jovens a adquirir experiência nos seus ramos
e desenvolverem-se para enfrentar novas possibilidades de emprego. Uma mais valia para
os Açoreanos dos Açores e das comunidades
através do mundo.
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Sanches já deu ‘sim’ ao United, mas
Não Valerá 80 Milhões ao Benfica

C

entrocampista das ‘águias’ tem impressionado a Europa e o emblema
de Old Trafford terá tudo acordado com
o atleta, com a intenção de não o deixar
fugir para o rival.
Renato Sanches poderá não ficar muito
mais tempo em Portugal e os rumores em
relação à sua transferência para o Manchester United começam a ganhar cada
vez mais força. Segundo o Manchester
Evening News, diário muito bem informado acerca das notícias alusivas aos ‘red devils’ garante que o futebolista de 18 anos
já terá dado o ‘sim’ ao emblema britânico,
devendo tornar-se no primeiro reforço das
‘águias’ para a próxima época. A transferência deverá, segundo a mesma publicação, concretizar-se a troco de 50 milhões
de euros, não sendo revelados mais pormenores relativos ao negócio. Recorde-se
que Sanches foi uma aposta de Rui Vitória

já com a época a decorrer, tendo-se tornado na principal revelação do campeonato
português. Depois de se assumir como

indiscutível na Luz tornou-se num alvo
apetecível para vários tubarões do Velho
Continente. Nos últimos dias chegou a
falar-se de um eventual desvio de Sanches
do United para rumar ao rival da mesma
cidade, o City.

“Adeptos

vão ter de financiar desejo
de regressar aos títulos europeus”

P

residente do Sporting ainda garante
que os patrocínios não são suficientes para assegurar vitórias em todas as
modalidades. Bruno de Carvalho garante que o objetivo do Sporting passa
por celebrar o título de campeão nacio-

nal.
O líder leonino garante aos adeptos que
a venda de jogadores do atual plantel não

é uma obrigação. “O Sporting não precisa de vender nenhum jogador caso perca
o recurso da Doyen. Temos a provisão nas
contas e o dinheiro da UEFA. O Sporting
está tranquilo porque tem uma dupla almofada”, afirmou, em assembleia geral,
dá conta o Zerozero. “Queremos ser campeões nacionais
em todas as modalidades e
voltarmos às conquistas de
títulos europeus de forma regular.
Para fazer face a este fortíssimo investimento teremos de recorrer à família
sportinguista. Não existem
milagres, nem patrocinadores que permitam este investimento.
Temos de ser todos nós a trazer de imediato mais 35 mil sócios pagantes”.

Com clássico à porta, ‘dragão’ se entende

F

C Porto poderá apresentar a equipa mais portuguesa de sempre, algo
que não acontece há cinco temporadas,
se apenas se tiver em conta jogos com o
Sporting.
Caso José Peseiro siga a recente tendência para apostar em jogadores formados no
clube, O FC Porto irá apresentar-se perante o Sporting, no Estádio do Dragão, com
uma imagem que já não apresentavam
desde a época 2010/11, isto em clássicos
frente ao Sporting. Se no caso dos ‘leões’ é
algo normal aparecerem com vários jogadores portugueses no alinhamento inicial,
do outro lado está uma formação que tinha
vindo a apostar numa ‘espanholização’ do
plantel, tendência que se acentuou com a
chegada de Julen Lopetegui. Contudo, Peseiro tem vindo a apostar em vários jogadores jovens, dando-lhe tempo competitivo e a possibilidade de mostrarem que têm
capacidade para corresponder da melhor
maneira às exigências de jogar na equipa
principal portista. Caso o técnico azul e
branco jogue com Danilo Pereira, Rúben

Neves, Sérgio Oliveira, André Silva e Varela, tal como fez na última partida, diante da Académica, esta aposta representará
um corte com o passado recente. Além disso, José Peseiro também tem feito entrar
Francisco Ramos e André André também
é outra das opções, pelo que o número de
titulares no clássico no próximo fim de semana pode aumentar. Apesar das recentes
indicações, o treinador poderá proceder a
algumas alterações, colocando em campo outros futebolistas como Aboubakar,
Brahimi, Marega ou Suk, o que obrigará,
à partida, a retirar algum destes lusos. A
título de curiosidade e segundo o Record,
em 2014/15, os portistas não apostaram
em qualquer luso no onze aquando da receção aos ‘verde e brancos’. Nesse jogo,
o espanhol Tello foi a estrela do encontro
ao fazer os três tentos do triunfo. No duelo
da Taça de Portugal, Lopetegui voltaria a
repetir um ‘onze’ sem qualquer português.
Aí, os ‘dragões’ perderam por 3-1 e acabaram afastados da prova.

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

P

J

V

E

D

79
77
67
54
49
46
45
43
37
37
36
35
32
29
29
26
24
23

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

26
24
21
15
12
13
12
12
10
9
8
10
8
7
6
6
5
6

1
5
4
9
13
7
9
7
7
10
12
5
8
8
11
8
9
5

4
2
6
7
6
11
10
12
14
12
11
16
15
16
14
17
17
20

RESULTADOS

		

GS
21
20
26
29
35
39
38
37
47
61
49
57
48
36
53
46
55
52

próxima jornada

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

1-FC Porto B
2-Chaves
3-Portimonense
4-Freamunde
5-Feirense
6-Famalicão
7-Desp. Aves
8-Sporting B
9-Varzim
10-Gil Vicente
11-Olhanense
12-Penafiel
13-Braga B
14-Sp. Covilhã
15-V. Guimarães B
16-Ac. Viseu
17-Santa Clara
18-Leixões
19-Atlético CP
20-Mafra
21-Benfica B
22-Farense
23-Oriental
24-UD Oliveirense

GM
81
67
59
51
41
40
40
36
37
40
39
43
34
22
38
23
31
27

29/04 Benfica 14:00 V. Guimarães
Braga 16:00 V. Setúbal
30/04 Tondela 11:00 Rio Ave
Belenenses 11:00 P. Ferreira
FC Porto 13:30 Sporting
01/05 Moreirense 11:00 Boavista
Estoril Praia 11:00 Marítimo
Arouca 13:15 Nacional
U. Madeira 15:30 Académica

P

J

V

E

D

82
78
73
71
71
69
65
63
61
61
60
57
56
54
53
52
51
51
50
49
49
47
38
29

43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43

25
21
19
19
19
18
19
18
16
16
16
12
15
12
14
12
13
13
12
11
13
13
8
6

7
15
16
14
14
15
8
9
13
13
12
21
11
18
11
16
12
12
14
16
10
10
14
11

11
7
8
10
10
10
16
16
14
14
15
10
17
13
18
15
18
18
17
16
20
20
21
26

GM GS
79
57
54
49
46
61
54
57
49
52
36
44
46
42
52
43
47
43
45
32
51
43
42
40

47
36
44
28
35
48
43
53
45
48
37
42
50
44
63
54
51
53
50
38
61
52
59
83

Braga - FC Porto (22/05/2016)
Meias-finais

Marítimo 3-1 Portimonense
Benfica 2016/05/02 14:45 Braga

meias-Finais
Manchester City-Real Madrid
Atlético Madrid-Bayern München

1ª Mão
2ª Mão
26/04 14:45 04/05 14:45
27/04 14:45 03/05 14:45

meias-Finais
1ª Mão
2ª Mão
28/04 15:05 05/05 15:05
28/04 15:05 05/05 15:05

Shakhtar Donetsk-Sevilla
Villarreal-Liverpool

Major League Soccer
GRUPO Este
1-Philadelphia Union
2-Impact Montréal
3-Toronto FC
4-Orlando City
5-DC United
6-Columbus Crew
7-NE Revolution
8-NY Red Bulls
9-Chicago Fire
10-New York City FC

J
7
7
7
7
8
7
8
8
6
7

P
12
12
11
9
9
8
8
6
6
6

Grupo Oeste
1-FC Dallas
2-Colorado Rapids
3-LA Galaxy
4-Real Salt Lake
5-SJ Earthquakes
6-Sporting KC
7-Vancouver Whitecaps
8-Portland Timbers
9-Seattle Sounders
10-Houston Dynamo

J
9
8
7
7
8
8
8
7
7
7

P
17
16
14
14
14
12
10
8
7
5
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