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Mosti Mondiale 2000

Agenda comunitária
Para a Procissão do Sr.Santo Cristo
O Mestre dos Romeiros Duarte Amaral pede por favor
todos os Irmaos Romeiros(as) que possam participar na
procissão do Senhor Santo Cristo dos milagres dia 22 de
Maio em Montreal por favor que estejam após a Missa e
antes da Procissão na Igreja para uma pequena Oraçao e
Homenagem ao Senhor. Por favor com o traje de Romeiro
menos a saca. Para mais informação telef. Para Duarte
Amaral parao telef. 450-625-7053. Muito obrigado a todos
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Thomas Ribeiro,

personalidade da
semana de La Presse

O

diário montrealense La Presse nomeou o jovem luso-descendente, Thomas Ribeiro, como
50º Aniversário, festas do
sua personalidade da semana.
Senhor Santo Cristo dos Milagres O rapazinho de 15 anos estudante
Triduos, 19 e 20 de maio 2016 às 18h30 com o Senhor
Padre José Maria Cardoso
na Laval Senior Academy, ganhou

2000$
O jovem luso-descendente, Thomas Ribeiro, nasceu em Montreal,
está a acabar os seus estudos secundários. O seu desejo é de estudar
engenharia biomédica, na univer-

seXta-feIra, 20 de maIo, 2016
18h30: Abertura da festa com a peça de teatro “O Culto
ao Senhor Santo Cristo” na Igreja Santa Cruz. O custo da
entrada é de 20 Milagres para adultos. (15 anos e menos:
grátis).
21h00: Abertura da Iluminação com a Filarmónica de Laval. Animação na cave da Igreja com Tony Medeiros e
Suzy Oliveira.
sáBado, 21 de maIo, 2016
17h30: Saída do Senhor. O coro do Senhor Santo Cristo
dos Milagres vai homenagear com o TE DEUM. Mudança
da imagem do Senhor Santo Cristo à volta do parque da
igreja Santa Cruz. A Imagem será levada pelos músicos
da Filarmónica de Laval e de Montreal, depois da missa
presidida pelo Sr. Padre José Maria Cardoso.
20h00: Atuação da orquestra Dance Knights com Ruth
Amorim.
21h00: Grande espetáculo com o artista Toy, vindo direto
de Portugal.
22h30: Na cave da Igreja a festa será animada pelo DJ
NEW TOUCH.
domINgo, 22 de maIo, 2016
14h00: Missa Solene em Louvor do Senhor Santo Cristo
dos Milagres com a participação do nosso Arcebispo Monseigneur Lépine e com o coro do Senhor Santo Cristo dos
Milagres.
16h00: Saída da Procissão da Igreja Santa Cruz pelas
ruas Rachel e Clark até Villeneuve, e, depois desce St-Urbain até à Igreja, acompanhada pela Filarmónica da
Nossa Senhora de Fátima de Gatineau, Filarmónica Portuguesa de Montreal e Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval. Depois da Procissão recolhida, haverá
animação com os Ranchos Folclóricos.
Concerto organizado pelas 3 Filarmónicas Portuguesas.
O serão será animado na cave da Igreja pelo cantor
Jimmy Faria e o DJ NEW TOUCH.
Haverá uma ementa para os 3 dias de festa com bifanas,
favas guisadas, malassadas e vários petiscos. Venha
divertir-se connosco.

Bom, chegou a hora de informar os amantes de motas que
queiram participar nas grandiosas festas do Santo Cristo
de Montreal, a hora e a forma que o Sr. Padre José Maria
Cardoso, reponsável das festas, me informou afim de que
tudo possa correr da melhor maneira. Vamo-nos encontrar
na rua St-Urbain na mercearia do Sá e Filhos, no canto
das ruas Villeneuve e St-Urbain por volta das 16h30, no
sábado dia 16 de maio, para depois nos aproximar-mos da
Igreja. Em seguida as motas vão estar na frente das portas, em duas linhas e a Imagem do Senhor vai passar no
meio. Todos os “motards” são bem-vindos. Boas curvas.
Para mais informações José de Sousa: 514-815-3574.
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o primeiro prémio Hydro-Québec,
que é a mais alta distinção, durante
a Super expo-ciências Hydro-Québec, final quebequense 2016, que
teve lugar de 22 a 24 abril de 2016.
O seu projeto era SUPER PLANT
ou como reduzir o impacto dos ga-

sidade. Pode ver no YouTube, onde
ele tem um canal para apresentar os
seus trabalhos.
Já lá vão dois anos que ele trabalha
no seu projecto SUPER PLANT. O
projeto é uma usina que tem capacidade de produzir energia, queiman-
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Festas do Senhor Santo
Cristo dos Milagres
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Directeur administratif
diretor administrativo
Tony Saragoça

Festas do Divino Espirito
Santo em Laval
Sábado, 28 de Maio
17h30: Terço en honra do Espírito Santo.
18h00. Missa Solene cantada.
19h30: Abertura das festas no recinto dos Impérios
Com o Grupo Coral e a Folia.
20h00: Arraial: Bazar, Bar, DJ Alex Moreira
e Caldo da meia-noite
Abrilhantado pelos artistas: Stephanie Tavares
e Michelle Madeira vindas do Ontário
Sarah Pacheco de Califórnia,
e Alex Moreira, animador
Domingo, 29 de Maio
10h00: bodo de leite
11h00: Saída do cortejo
12h30: Missa Solene cantada
15h00: Arraial : Bazar,Bar…
Sopas do Divino Espírito Santo.
Filarmónica de Montreal
Filarmónica do Divino Espirito Santo
Disco Mobil Entre Nós
Folclore Raízes de Portugal - Ottawa e Gatineau
Folclore Estrelas do Atlântico - Laval
20h30: Sorteio das Domingas e Mordomia 2017

A VOZ DE PORTUGAL

ses do efeito de estufa e satisfazer
os pedidos futuros de energia, de
maneira ecológica e rentável. Esse
prémio foi acompanhado do troféu
e duma viagem para Baie-James.
Do mesmo, ele ganhou apresentação 2016 do concurso Sanofi Biogenius Canada, que permite aos
estudantes realizarem os seus os
seus trabalhos científicos, num verdadeiro laboratório, e uma bolsa de

do dois gases do efeito estufa, que
são o CO2 e o metano. Ele utiliza
então as bactérias para o metano e
os vegetais para o CO2. As próximas etapas são comparecer numa
competição internacional científica
em Phoenix, Arizona, com dois dos
seus colegas de escola, e no próximo ano ele estará presente no Expo-ciências internacional do MILSET,
no Brasil.

Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite sans notre autorisation écrite. Les auteurs d’articles,
photos et illustrations prennent la
responsabilité de leurs écrits.
Todos os direitos reservados. Os
textos (e ilustrações) de Opinião publicados nesta edição são da inteira
responsabilidade dos seus autores,
não vinculando, directa ou indirectamente, o cariz editorial e informativo
deste jornal.

Membre officiel

Associação Portuguesa do Canadá
Sexta-feira 13 DE maio

Festa da imigração 63 anos

“Haverá a televisão portuguesa RTPI para um programa especial sobre a Associação. Ementa: Sopa,
bacalhau, sobremesa Animação musical Júlio Lourenco, sócio 20$ e N/Sócio 22$

Assembleia-geral da Associação Portuguesa
do Canadá este Domingo dia 15 de maio às 15h

Reserve: José: 514 501-1278; Isabel: 514 880-2964
Conceição: 514 833-1949 ou Facebook

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

As

histórias são o coração da nossa cultura

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

R

eunidos à volta da mesa,
rimos e fantasiamos sobre as nossas histórias favoritas e discutimos os pormenores. Contar histórias é como
entoar louvores e agradecimentos ao amor
ao trabalho e à família. As histórias são o
coração da nossa cultura. Dão-nos esperança e ajudam-nos a estabelecer objetivos.
As mulheres da minha aldeia, nem sequer
andaram na faculdade mas eram mesmo inteligentes. A minha vizinha era professora
regente, estudou muito e foi aprovada num
concurso difícil. Contar histórias é benéfico
para as crianças e quando se dá oportunidade
aos elementos mais idosos da família de experimentarem os seus sentimentos por meio de
histórias, devolve-se-lhes a humanidade que a
cultura dos jovens de hoje desperdiça.
Se nos esquecer-mos de pedir-lhes que nos
contem as suas histórias ou simplesmente não
as ouvirmos quando as contam, estamos a
condenar-nos a uma vida inteira de perguntas
sem resposta. Uma notária me disse que estava muito preocupada com a mãe, que acabara
de mudar-se para um pequeno condomínio de
apartamentos depois da morte do marido. Embora essa mudança fosse de sua vontade, parecia tê-la mergulhado numa depressão. Passava
a vida a dizer que também devia ter morrido,

que ninguém precisava de um traste velho
como ela, recordava a notária.
Foi então que um jovem casal se mudou para
o apartamento ao lado. A mulher, começou
pouco depois a bater-lhe à porta para umas palavras ou para beber um chá. Passado pouco
tempo a mãe da notária trocava receitas de cozinha ou ensinava como tirar nódoas de uma
toalha de mesa.
Quanto mais partilhava as histórias e a experiência da vida, mais vida parecia ter, recorda a
notária. «Pus-me então a pensar: haverá coisas
que eu desconheço nesta minha mãe que adoro, mas que às vezes me põe sem paciência?».
O tempo para ouvir e contar histórias escapa-se-nos rapidamente. «Tenho um emprego a
tempo inteiro, um marido, dois filhos e uma
casa para cuidar», diz uma mulher sobrecarregada. «O tempo corre como um foguete». Esta
é precisamente a grande questão. É que quando ele passa nunca mais volta.
Cada pessoa tem o seu próprio baú de histórias, que contém recordações, experiências

e casos de uma vida. Deve arranjar-se tempo
para abri-lo e espalhar o conteúdo na sala e
examinar o que se guardou. E aí está um tesouro. Não apenas de momentos dramáticos de
tragédia, mas também das histórias dos miúdos na escola e dos cravos encarnados que se
plantaram no jardim, ou da viagem aos Açores
e agora o museu C.Ronaldo na Madeira e as
férias no campo ou nas praias do Algarve.
Se existe uma altura em que precisamos de
proclamar a nossa identidade, clarificar os
nossos valores e criar recordações com os
nossos filhos é precisamente agora, porque
há momentos que parecem ficar suspensos,
pairando sobre o fluir inexorável do tempo.
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Dia Da Mãe No Oriental

casal da semana

Reconhecida como idealizadora do Dia das
Mães na sua forma atual e a filha de Anna Maria fe senhor SILVA com o apoio da sua equipa de
Reeves Jarvis, a motorista Anna Jarvis, que em trabalho apresentou um jantar, entrada de pasta
12 de maio de 1907 , dois anos depois da morte de rechiada de queijo, salada e sopa e como prato
sua mãe, criou um memorial a sua mãe e iniciando uma campanha para que o dia das Mães fosse
um feriado reconhecido .Ela obteve sucesso ao
torna-lo reconhecido nos Estados Unidos em 8
de Maio de 1914,quando a resolução foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos ,instalan-

50º aniversário do Senhor Santo Cristo dos Milagres
50 anos que o Eddy Silva e a sua
esposa estão no Canadá.

do o segundo domingo do mês de Maio como dia
das Mães. No âmbito desta mesma o Presidente
Thomas Woodrow Wilson proclamou no dia seguinte que o Dia das Mães os edifícios públicos
devem ser decorados com bandeiras. Assim este
dia foi celebrado pela primeira vez em 9 de Maio
de 1914.Passados 102 Anos o Oriental festejou
este dia com uma excelente ementa que o Che-

principal lagosta com medalhão arroz e batatas
no forno e para as bocas mais amargas uma sobremesa de natas do céu e com repetição de varias pessoas!!!Na animação a cargo do conjunto
CONTACTO que com a sua musica bem variada
para todos os gostos. O presidente o senhor Alves desejou uma noite agradável em homenagem
a todas as mães, e ao mesmo tempo sublinhou
que a próxima festa será no dia 23 de junho que
a Marcha sairá para a rua no festejo do seus 32
anos com novas fardas, não faltem pois haverá
boas sardinhas e bifanas e darem um pezinho de
dança ao som do DJ ENTRE NÓS, mas ate la
haverá todas as sextas feiras de bons jantares e
ao mesmo tempo dando um descanso as vossas
esposas. O ORIENTAL E O MAIOR.

Ja comecaram as Grandes Festas do
Divino Espirito Santo de Santa Cruz

O culto do Divino Espírito Santo comumente
aceite
como a maior manifestação de natureza
Francisca reis
religiosa dos acorianos, a mais pura identidade
ábado dia 7 de Maio no que melhor define e caracteriza a AçorianidaFarme St-Phillipe de La- de.
prairie e no Domingo reza- As festas do Divino Espírito Santo é uma
remos o terço dirigido por realidade profundamente ligada à alma
Rosa, um serão bem alegre Açoriana.
rodeado de amigos e familiares um ambiente muito agradavel com um cheirinho da
Ilha da Terceira.
freis@avozdeportugal.com

S

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
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7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Mário Pereira

Costa
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abranco@avozdeportugal.com

antero branco

N

da

em

Montreal

vem prestigiar a Mordomia do jornal «A Voz de Hélder Pereira. A Turlu nasceu em S. Mateus e o
Portugal», que pela primeira vez dedica um dia
às cantigas ao desafio. Eduíno Martins, editor do
jornal, grande amador desta poesia, está radiante com a iniciativa. No próximo sábado dia 14

o quadro da festa do Pentecostes em Montreal,
Mário Pereira da Costa, vai
estar em Montreal, no 14 e 15
de Maio, para lançar a segunda edição do livro “Aurora e Sol Nascente”.
O livro da Turlu e Charrua-confidências tem
por finalidade inscrever José de Sousa Brazil
(Charrua) e Maria Angelina de Sousa (Turlu) na
lista dos grandes poetas populares Açorianos.
Para muitos apreciadores da poesia popular,
tanto o Charrua como a Turlu, são os maiores
poetas populares de sempre. O nosso amigo Mário achou por bem, lançar esta segunda edição, de Maio, tenho a certeza, que lá do alto, a Turdurante os festejos em Louvor do Espírito Santo, lu e o Charrua vão inspirar os cantadores, Tiago
na Missão de Santa Cruz. Esta coincidência, só Clara, João Leonel (o Retornado), José Esteves e

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas
Direção Regional das Comunidades

DIA DOS AÇORES – MENSAGEM

C

elebrar o Dia dos Açores é afirmar e festejar a Açorianidade - elo que congrega a grande família açoriana dispersa pelo
mundo, em torno dos valores que nos identificam.
É, por isso, um dia particular em que a realidade arquipelágica açoriana toma a sua verdadeira e real dimensão, porquanto se estende a
todas as latitudes onde lampejam resquícios de
uma portugalidade atlântica que contribui para
o engrandecimento do nosso país e para o prestígio da Região Autónoma dos Açores. É a Açorianidade que alicerça as nossas raízes num rico
e profundo património cultural que, ao conglomerar as nossas tradições, usos e costumes nos
confere um modo de pensar, sentir e agir muito
próprios.
A nossa identidade cultural, social e geográfica que enforma a história açoriana tem sido preservada, estudada e divulgada além-fronteiras
pelas instituições das comunidades da diáspora.
Este facto tem contribuído, eficazmente, para
promover a imagem dos Açores e dos açorianos
nas comunidades de acolhimento.
Os açorianos, conhecidos como povo humilde,
honesto, honrado, crente e trabalhador, estão na
génese da criação e desenvolvimento de muitas
sociedades prósperas existentes nos países que,
desde há séculos, os acolheram.
O Governo dos Açores, ciente da importância
das comunidades da diáspora para o desenvolvimento da Região, tem apoiado e acompanhado, ao longo dos anos, as iniciativas que visam
uma eficaz integração das mesmas nas sociedades de acolhimento, bem como os projetos que
têm por objetivo incentivar os jovens açorianos
e açor descendentes a valorizarem as suas raízes
e a prepará-los para assumirem responsabilidades nas instituições açorianas das suas áreas de
residência. É, pois, com muito gosto que, neste
dia emblemático, saúdo a comunidade açoriana

do Quebeque, bem como todas as outras residentes fora da nossa realidade arquipelágica e
formulo votos para que os açorianos, onde quer
que se encontrem, assim como as instituições
que os representam, continuem a promover e a
desenvolver, nas mais diversas áreas, iniciativas que contribuam para aproximar e cimentar
os laços que nos unem e o valioso património
cultural que nos confere uma identidade própria.
Viva os Açores.
Paulo Teves
Diretor Regional das Comunidades
Governo dos Açores

Charrua na freguesia vizinha das Cinco Ribeiras,
na ilha Terceira.
Aqui vão duas das quadras destes grandes mestres:
-Turlu:
A hóstia é mais do que o sacrário;
A pomba mais que o estorninho;
A cruz mais que o calvário;
A água mais que o vinho.
-Charrua
O perdão mais do que maldade;
O dia mais do que a hora;
O amor mais que a amizade;
Deus mais que Nossa Senhora.
Mário Costa é natural do Faial, mas aos sete
anos, veio com seus pais instalar-se na ilha Terceira e em 1969 emigrou para os Estados Unidos. Recentemente ganhou o prémio na V Gala
dos prémios “Lusiada”.

Inauguração
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antero branco
fotos manuel Neves

A

inauguração da nova
Capela do Senhor Santo
Cristo dos Milagres, da Missão Santa Cruz, teve lugar no
passado domingo, durante a missa do 6º do
Espírito Santo aonde coroaram as famílias de
José Machado, Armanda Garcia Leonor Couto e ainda de Jeni Igreja.
O Sr. Ildeberto Silva, coordenador das grandes
festas da Missão, achou por bem, relocalizar o
local da imagem, para um lugar mais amplo e
com mais visibilidade. Uma maneira de assinalar

Nova Capela

de

Santo Cristo

à bênção e à isenção do novo espaço, a imagem
mais venerada pelos Açorianos, desceu a igreja
em procissão, acompanhada pelo seu Hino, interpretado pela Filarmónica do Divino Espírito
Santo de Laval e cantado pelo Grupo Coral do
Santo Cristo, até à sua nova morada.

Era evidente, no rosto de todos aqueles e aquelas que de uma maneira ou de outra contribuíram
para a sua realização, a alegria, emoção e, no
fundo, satisfação por terem realizado um projeto
digno de acolher o Ecco Homo.

O Padre José Maria, na homilia, salientou
a presença do Sr. Amorim, um pioneiro da
festa em honra do Senhor Santo Cristo dos
Milagres e agradeceu ao Sr. Silva e a todos
os que se empenharam na construção da Capela. Mas disse que a verdadeira morada do
Senhor Santo Cristo dos Milagres, deveria ser
dentro de nós. Que aquela capela nos ajude a
fazer a caminhada desde o lugar físico aonde
ele se encontra, até ao nosso coração aonde ele
deve sempre estar.

os cinquenta anos em que se realiza a festa do
Senhor dos Milagres em Montreal.
O Sr. Padre José Maria Cardoso, na brincadeira, enquanto se andava na construção dizia que,
Santo Cristo habita um “loft” e vai mudar-se
para uma “suite”. A sua nova morada encontra-se ao fundo da igreja, na parte aonde existiam
os confessionários. A imagem é visível, de praticamente, todos os ângulos, graças à grande porta
metálica e das vidraças à volta da capela.
A angariação de fundos para a sua construção,
iniciou-se no passado 30 de Janeiro, na noite de
fado em que a minha colega Elizabeth Martins,
intitulou-a “Fadistas brilharam na noite da Senhora da Estrela”. Emanuel Linhares, da firma
Joem, juntamente com a sua família, doou uma
generosa quantia. A partir daí, a contribuição da
comunidade ultrapassou as expectativas.
A família Silva pôs mãos à obra, criando assim
um espaço digno para acolher o Senhor Santo
Cristo dos Milagres.
Após o Senhor Padre José Maria ter procedido

RTPI
O

em

Montreal

programa Hora dos Portugueses está em nidade até domingo, Ontem foi no escritório do conquistas dos portugueses que compõem estes
Montreal. Eles vão visitar a nossa comu- jornal A Voz de Portugal, e, vão indo, encontrar grupos de cidadãos.
Alexandre Amâncio, a Associação Portuguesa
do Canadá, a Missão Santa Cruz, o Restaurante
Solmar no sábado, fazer também a reportagem
das festividades do Divino Espírito Santo da
Santa Cruz em principal.
Este programa é um magazine diário, com diferentes olhares, junto de comunidades de portugueses espalhados pelo mundo, para retratar
as atuais formas de viver a portugalidade nos
diferentes territórios e reconhecer os feitos e
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É

milagre quando o sofrimento
e dor se transformam em alegria
mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho

É

de louvar, quanto é imensa
a devoção que o povo açoriano, e não só, tem ao Senhor
Santo Cristo dos Milagres de
Ponta Delgada, só vendo para crer, quanto é
tão profunda esta fé que é capaz de movimentar tantas pessoas e transformar o sofrimento
dos fiéis que cumprem as suas promessas de
joelhos em volta do campo de São Francisco.
Com pedidos de ajuda para problemas pessoais
ou simplesmente como forma de agradecer todas
as bênçãos recebidas ao longo do ano.
Pela primeira vez na minha vida tive a felicidade
de assistir e participar este ano, na totalidade das
festividades religiosas que se realizaram no sábado e domingo!
Graças ao convite, do meu primo Humberto Tibúrcio e esposa Eduarda que residem em Ponta
Delgada e que me acolheram generosamente na

sua casa, situada apenas a algumas centenas de
metros daquele espaço sagrado que é o convento
da esperança, e o campo de São Francisco e arredores, aonde se concentram no sábado e domingo
milhares de fiéis para participarem nesta festa que
é considerada a segunda maior do país em termos
de mobilização popular.
Este ano as celebrações religiosas foram presididas por D. João Lavrador, novo bispo de Angra,
que no sábado convidou todos os que participam
nas festividades a refletirem sobre “a vitória de Je-

sus sobre o pecado, o sofrimento e sobre a morte,
pela Sua Ressurreição”.
Tudo começa pela manhã de sábado com as
promessas de joelhos em volta do campo de São
Francisco e no cair da noite de sábado o momento
alto é a procissão da mudança, da imagem aonde
milhares de fieis pagam as suas promessas caminhando e completando várias voltas completas
ao campo de São Francisco segundo a promessa
prometida, alguns carregando “coros” de cera e
muitos de pés descalços. São homens e mulheres

de todas as idades e sem distinção de classe social, é uma demonstração que na vida ninguém
está acima da grande soberania do senhor, nem ao
abrigo de pedir a sua intervenção divina para nos
conceder uma graça, um milagre quando todo o
conhecimento da ciência se esgota na esperança
da salvação da vida.
D. João Lavrador, que presidiu pela primeira vez
a estas festas, destacou a centralidade de Cristo
ressuscitado lembrando que Jesus Cristo não é um
“princípio abstrato”, mas uma pessoa.
Além de percorrer o Campo de São Francisco,
acompanhada de fiéis que cumprem as suas promessas, a imagem fica depois durante uns momentos no adro da igreja do Santuário e regressa

ao coro alto de onde sai à noite, em procissão de
velas, para a Igreja de São José.
Durante a noite de sábado para domingo vão
chegando centenas de peregrinos que partem das
suas freguesias e percorrem a pé vários quilómetro até Igreja de São José e lá passam toda noite

venerando a imagem do Senhor.
No domingo pela manhã após o pequeno-almoço
foi celebrada a missa campal no adro da capela
do santuário, do Convento de Nossa Senhora da
Esperança, em Ponta Delgada.
Durante todo o dia de domingo todas freguesias
da ilha de São Miguel ficam desertas e todos os
caminhos vão dar a Ponta Delgada onde milhares
de pessoas com muita emoção fazem questão de
participar na procissão com a imagem do Santo
Cristo dos Milagres, que à tarde sai à rua, em Ponta Delgada, é o momento mais importante destas
festas religiosas que se realizam nos Açores desde
1700.
Nesta procissão, a imagem do ‘Ecce Homo’ passa pelos antigos conventos da cidade e algumas
igrejas paroquiais, incorporando-se no cortejo dezenas de bandas de música e representantes das
principais instituições civis açorianas e da igreja.
Este ano até o primeiro-ministro António
Costa fez questão de participar na procissão.

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL
INTERIOR E EXTERIOR

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
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
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Espírito Santo

em

abranco@avozdeportugal.com

antero branco

fotos humberto cabral

A

comunidade reuniu-se, no
passado sábado, na Quinta de Clement Poissant, para
proceder à escolha e compra
do gado para a festa do Espírito Santo em
Santa Cruz. Fiquei impressionado pelo prêço
elevadissimo dos bezerros. Cerca de dois mil
dolares cada um e, são necessários sete. Esperamos que a comunidade seja generosa.

Esse acontecimento é sempre motivo para festa. O Feliciano, seu filho Marco, juntamente com
outros amigos, encarregaram-se de assar um leitão, Eduíno Martins de grelhar as sardinhas e o
Sr. João Luís Silva de preparar umas deliciosas
bifanas.
Uma tarde repleta de alegria e de música. Vários
foram os elementos da Filarmónica Portuguesa
de Montreal que se organizaram em orquestra.
O Sr. João Bulhões, para quem o desconhece, é
músico credenciado da Filarmónica, mas tem
uma voz incomparável. O Manuel de Fátima,
acompanhado ao violão por Carlos Martins e ao
acordeão por Eduardo Revoredo, Sérgio Cordeiro e José Calista, cantou várias modas regionais
alusivas à ocasião.
Desde Domingo que se tem rezado o terço. O
primeiro dia na igreja e depois no salão, mas
amanhã, a coroa vai ser integrada na procissão
de velas de Nossa Senhora de Fátima e exceptionalmente a mordomia será encarregada de rezar
o terço durante o trajecto.
Esta festa, como as demais em honra do Divino
Espírito Santo, está imbuída dos princípios cristãos da caridade, da solidariedade e da ajuda aos

Santa Cruz

mais necessitados. Com o vosso contributo, o
mordomo quer dar “esmolas”, como se diz lá nos
Açores, aos mais necessitados da comunidade.
Sabeis que são sete os Dons do Espírito Santo.
São esses valores centrais que se procuram no
culto ao Espírito Santo na forma como é praticado. São eles: - primeiro Sabedoria dom da inteligência e da luz; O segundo – o Entendimento;
o terceiro dom do Conselho;o quarto dom é o da
Fortaleza;depois vem o dom da Ciência;o dom
da Piedade e da humildade é o sexto e, o sétimo
dom que é o Temor. Não é o temor de medo que,
se pode subentender como respeito.
Sexta-feira, após a missa solene à nossa Mãe

Celestial, convidamos todas as pessoas, ao grande salão de festas para a reza do terço à Terceira
Pessoa da Santíssima Trindade e, logo de seguida será servido a carne guisada, que chamamos,
na ilha Terceira, de “picado”.

No sábado logo pela manhã, teremos o “Bodo
de Leite” (outra novidade) e às 11H00, tem lugar a missa por intenção das famílias que aderiram às pensões, seguindo-se à bênção das mesmas. No inicio da tarde assistiremos ao desfile
etnográfico, pézinho e arraial. À noite, pela primeira vez, cantoria ao desafio e o lançamento
do livro sobre a Turlu e o Charrua.
No Domingo, o dia mais solene, o cortejo sai
ao meio dia, sendo a missa solene às duas da
tarde, presidida pelo Padre José Maria. Depois
então, serão servidas as tradicionais sopas do
Espírito Santo e um arraial muito animado.
O Espírito Santo está passando por Santa
Cruz. Venha celebrar o Pentecostes connosco. Eduino Martins e Ildeberto Silva, juntamente com um grupo de voluntários esperam por si.
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Lançamento de
Espírito Santo
smartins@avozdeportugal.com

sylvio martins

J

á lá vão 5 anos que o Sr.
Eduíno Martins sonhava
facer um livro sobre a sua
história apresentando um
pouco de tudo o que foi nestas grandiosas festividades do Espírito Santo
de Santa Cruz em Montreal.
Este livro é um breve historial de vários textos e
fotos dos arquivos do jornal A Voz e Portugal, e
de ajuda de várias pessoas que ofereceram fotos
para realizar a primeira edição sobre a história
do Divino Espírito Santo na Igreja Santa Cruz.
O livro foi organizado pelo Antero Branco e infografia Sylvio Martins.
Os autores dos textos são: Antóinio Vallacorba,
Antero Branco, Francisca Reis, José D ‘Almansor, Natércia Rodrigues e Sylvio Martins.
Os autores das fotografias são: Anthony Nunes,
António Vallacorba, Antero Branco, Francisca
Reis, José Rodrigues, Manuel Neves, Miguel
Félix, João Arruda e Sylvio Martins.
O livro se inicia com a palavra do Rev. Padre
José Maria Cardoso que é realmente uma linda
homenagem à esta obre de arte:
ESPÍRITO SANTO À MODA DO ESPÍRITO
Sendo o proprietário do jornal A Voz de Portugal, mordomo designado das festas do Espírito
Santo deste ano, originário da ilha Terceira, é
possivel que haja um toque da tradição terceirense nas festas do Espírito Santo em Santa Cruz.
Não está mal. É natural e até salutar que assim
aconteça. As festas estão ligadas ao nosso passado e sempre terão um pouco de nós e das nossas terras, e alguns toques pessoais e bairristas.
Não podemos é perder de vista que as festas são
do Espírito Santo. E que devem ser celebradas à
moda de Espírito Santo. Fazer as festas à moda
do Espírito Santo é:
-Unir.
O Espírito Santo não divide. Congrega!
- Distribuir.
O Espírito Santo não é avaro. É dom!
- Elevar.
O Espírito Santo não rebaixa. Promove!
- Partilhar.
O Espirito Santo nab é soberbo. Distribui!
- Conviver.
O Espírito Santo nao cria barreiras. Aplana!
- Celebrar.
O Espírito Santo não deixa indiferente. Aquece!
Assim sendo, tenham as nossas festas mais
sabor a São Miguel, mais sabor a Terceira ou a
qualquer outra das ilhas, se forem celebradas a
boa moda do Espírito derramado sobre os discípulos do dia de Pentecostes, então serão sempre
um alto momento na experiência dessa fraternidade a que leva o espírito de Deus. Saúdo os
mordomos e desejo boa celebração.
O livro de 64 paginas apressnta a história da
Primeira Coroa do Divino Espírito Santo na Província do Quebeque, toda a Mordomia em Santa
Cruz, um relato de mais de 16 anos das festas
do Espírito Santo em Santa Cruz. Através dos
anos teve sempre o António Vallacorba a escrever sobre estes acontecimentos, e também foi
um grande devoto do Espírito Santo. Mas através dos seus textos e fotos podiamos ver e sentir
a sua grande devoção ao Divino Espírito Santo.

um Livro
de Santa

Sobre a História do
Cruz em Montreal

Onde publicava todos os seus textos eram sem- de marcar estes eventos pars a história da nospre muito bem concebidos. Nos últimos anos sa comunidade e esperamos que todos façam o
outros colaboradores tomaram o seu lugar. Tal mesmo.
como Natércia Rodrigues, Sylvio Martins e An- No final do livro tem o poema inédito “Lágrimas

tero Branco, continuam a informar ao povo estes
grandes acontecimentos. Durante esta semana,
este livro vai ser oferecido a todos que queiram
ter uma parte da história do Espírito Santo da
Santa Cruz.
Queremos agradecer todos os comerciantes que
ajudaram a realizar este sonho, porque é tempo

Esquecidas”, da autoria do nosso director que faleceu há 5 anos, António Vallacorba e também
anunciando que em 2017, haverá um novo livro
que estava em preparação mas, o jornal A Voz de
Portugal está a finalizar o seu último desejo, sair
com o segundo livro, «Pedaços de mim”.
VIVA O ESPÍRITO SANTO.

Império
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do

Divino Espirito Santo

jmatos@avozdeportugal.com

jorge matos

Fotos João Arruda
e humberto cabral

-feira 6 de Maio no salao da igreja
St. Enfant Jesus se realizou mais
uma jornada festiva iniciada com
canticos e rezas ao Divino por to-

de

é obvio nestas festividades houve
dança e muita alegria encontrou-se amizades e fizeram-se outras é
habito nas nossas gentes. Seguiu-

A

festa do Divino Espirito Santo é uma
festa da igreja catolica em que
se celebra a descida do Espirito
Santo sobre os apostolos e a Virgem Maria que estavam reunidos
no local da ultima ceia no dia de
pentecostes.
Por esta graça é que os crentes no
Divino Espirito Santo fazem suas
preces pedindo paz, amor e mui-

ta luz, e tambem piedade, que é o
dom de estar sempre aberto a vontade de Deus.E o dom pelo qual
oEspirito Santo nos da o gosto de
amar e servir com alegria, por ser
o amor do Pai e do Filho e do Espirito Santo.Por tudo isto, na sexta-

dos os presentes. O senhor Sylvio
Martins fez uma pequena alocução
tendo por fim agradecer a presença
de todos.Abriu o espetaculo com a
jovem Sabrina que cantou algumas
canções do seu vasto repertório
em franca confraternização como

-se o serviço da tradicional carne
guizada como manda a tradiçao.
Para finalizar o serao tivemos o
prazer de assistir a exibiçao do
espetacular Saul Ricardo que veio
expressamente de Portugal para
este evento foi muito acarinhado
pelo publico o qual dançou ao som
de alegres musicas.
No sábado foi também uma boa
festa com o grande cantor de To-

Hochelaga

ronto Mário Marinho, houve a Susy
de Oliveira, um grandioso espetáculo do Rancho Folclórico Português de Montreal de Nazaré, onde
muitos gostaram muito, e também
foi a primeira vez que fizeram o
espetáculo para a Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga. Também podemos notar
que o conjunto Reality (ex sparkles), fizeram um grande espetáculo,
e no domingo depois da grandiosa
missa presidida pelo Rev. Pe. Fong
que fez a alegria de todos os presentes. Também, por causa da cidade de Montreal e o Plateau, não

deixaram fazer uma procissão, então fizeram o
passeio através do parque em frente da igreja St-Enfant Jésus. E, finalmente as sopas que foram
uma verdadeira delícia, sem esquecer a atuação
da grande artista Sylvie Pimentel, do Mário Marinho, e da Filarmónica do Divino Espírito Santo
de Laval. Para finalizar estas grandiosas festas,
foram sorteadas as domingas.
1ª Dominga: Michael R. Estrela
2ª Dominga: Ricky S. Leite,
Eduarda Leite,
Filipe Silva
3ª Dominga: Amigos do Espirito
Santo de Hochelaga
4ª Dominga: Lizuarte Medeiros
5ª Dominga: José Dinis Santos
6ª Dominga: APES
7ª Dominga: Maria Medeiros
Parabéns e Viva o Espírito Santo
Viva Hochelaga.
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Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo

das

16h

às

18h

5877 Papineau, Montreal, Qc

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
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Feliz Dia Das Mães

freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

N

o Dia da Mãe o Jornal A
Voz de Portugal volta a
homenagear e a saudar todas
as mães da nossa comunidade.
Uma data que merece ser comemorada todos os dias. Este ano comemorei
este dia no novo restaurante Portus360.
O Portus360 situado 777 boulevard Robert-Bourassa sediado no ultimo andar do prédio, o
único restaurante em Montreal oferecendo uma
vista panoramica360 que gira à volta da cidade e
para o rio de St-Laurent, dando a volta completa
de uma hora.

O Portus360 é um projeto de enorme orgulho
no qual Helena Loureiro proprietária a nossa
embaixadora culinária portuguesa preparou um
delicioso Brunch especialmente para o Dia da
Mãe serviço de 5 estrelas. Helena deseja acolher
a comunidade portuguesa para puderam saborear
Portugal todos juntos, uma forma de mostrar o
nosso orgulho de ser Português.
O Portus360 esta aberto todos os dias da semana entre as 11h30 e as 23h, aberto ao sábado entre 17h30 e as 23h00 e brevemente estará aberto
ate as 2h00 horas da manha. Convidam os seus
amigos e familiares ao Portus360 uma localização espetacular.
Parabéns Helena o Jornal A Voz de Portugal deseja lhe grande sucesso a todos os níveis.

SER MÃE:
Sou Mulher - Sou Mãe
Ser Mãe é definitivamente o mais IMPORTANTE ATO QUE A MULHER PODE ASSUMIR.
Não se encontra palavras suficiente para se descrever o sentimento de ser Mãe.
Ser Mãe é uma missão e uma experiência MAIS
RICA DE TODOS OS MISTÉRIOS da vida de
uma mulher.
Ser Mãe é sabedoria do amor, Mãe ama seus
filhos sem limite é tão bom amar e ser amada em
prol do bem dos nossos filhos.
Mãe é anjo da guarda, Mãe guia e ensina a voar,

Mãe aprende a cuidar, a ensinar a levantar-se depois de uma queda. Ser Mãe é entregar-se totalmente a todas as tarefas com amor e dedicação.
Ser Mãe foi sempre referido como fonte de
felicidade insubstituível para todas as mulheres. Muitas mulheres muitas vezes são infelizes
quando não se sente amada ou então quando não
consegue identificar-se com o papel familiar que
tradicionalmente lhe compete “Ser Mãe”.
Ser Mãe é um papel fundamental na vida de um
filho, é aquela mulher que nos transmite valores
que lhe foram transmitidos pela sua mãe, e que
serão transmitidos de geração em geração.
Nos mulheres MÃES somos a razão principal
da existência humana, SIM SOMOS NOS MULHERES AS MÃES DO MUNDO.
A MULHER MÃE é capaz de dar a sua vida
pelo seus filhos é isso a forca de SER MÃE.
DE TRÁS DE UM GRANDE HOMEM HÁ
SEMPRE UMA GRANDE MULHER “SUA
MAE”. Viva todas as Mães do mundo.
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Programa da semana
Quinta-feira 12 de maio
- Inauguração da Capela
do Senhor Santo Cristo.
Sábado 14 de maio
- Divino Espírito Santo
na Família Machado.

info@tvpm.ca

514.993.9047
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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
10 de maio de 2016
1 euro = cad 1.488720
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

GRANITE
LACROIX INC.

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

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

encontros
Senhora de boa aparência, séria e honesta procura homem simples, entre 50 a 60 anos de idade, financeitamente independente, honesto e vivendo em Montreal.
para inico de frequentação com o objetivo de desenvolver em relação séria e durável.
tel.: 438-830-1177
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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
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 indústria da limpeza para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV
por Fax 450-975-1977
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 portuguesa
tradicional e churrasqueira. 514 927-6831

†

Eva de Jesus Pacheco

Faleceu em Montreal, no sábado 6 de maio de 2016, com
a idade 89 anos, a Sra. Eva
de Jesus Pacheco, natural da
Vila de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores, esposa do já
falecido Sr. Sebastião Paiva.
Deixa na dor seus filhos/a
Manuel Macedo, Eugenia
(José Ganhadeiro), Sebastião, José Francisco, (Maria
dos Anjos), Oriana (José Braga), Leonor (Manuel Soares)
e Lucia (Eduardo), netos/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 do corpo presente foi, ontem, 10 de maio de
2016, às 13h, na igreja St-Vincent-Ferrier. Foi sepultada
no cemitério Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

EMPREGOS
Precisa-se de um homem para trabalhar em trabalhos gerais, a tempo inteiro ou parcial, com experiência. 514-993-4439

vende-se

1- Espingarda marca pietro
Bereta
1-Winchester um cano
tudo em excelente condição

José Coutinho
514-756-6266

contatar

Maria Ivone Teles Lopes ValÉrio
†Faleceu
em Montreal, no dia sábado 7 de maio de 2016,

com a idade de 89 anos, a Sra.
Maria Ivone Teles Lopes Valeiro,
natural de Rio de Mouro, Portugal,
esposa do Sr. Carlos Valeiro.
Deixa na dor o seu esposo, sua filha Fernanda Dos Santos (António
Dos Santos), seus filhos Rui Valério (Kathleen Burke) e Jim Valério
(Robin Buckland), suas netas Carla Jones (Andrew Jones),Sylvia
Dos Santos (Greg Ali), Annie Brien
(Nicholas Brien) e Abigail Valerio,
seus/as bisnetos/as Madison, Shawna, Peyton, Evelyn, Colton e Addison, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório tem lugar, sexta-feira 13 de maio de 2016, das
19h às 22h, e sábado 14 de maio às 10h, onde seguirá
às 11h, uma cerimónia comemorativa.
Para aqueles que desejam, as contribuições em memória de Ivone pode ser direcionado para o Centro
d’hébergement J.-Henri Charbonneau no www.cssslucilleteasdale.qc.ca/fondation/faire-un-don.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

†

José Manuel Soares

1951-2016
Faleceu em Montreal, no domingo 8 de maio de 2016, com a idade de 64 anos, o Sr. José Manuel
Soares, natural de Pico da Pedra, Sao Miguel, Açores, esposo
da já falecida Augusta Pereira.
Deixa na dor seus filhos Nelson
(Mirta Rodriguez) e Brian (Emma
Tangatidi), seu neto Xavier Rodriguez-Soares, suas irmas Lurdes Medeiros e Virginia Soares,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 boul. Saint-Martin E., Laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Bruno Costa
O velório tem lugar, sexta-feira 13 de maio de 2016, das
14h às 17h e das 19h às 22h, e sábado 14 de maio
das 8h30. A missa do corpo presente será sábado 14
de maio às 10h na igreja Nossa Senhora de Fatima de
Laval.
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.

vende-se

Precisa-se de padeiro a tempo inteiro com experiência, de preferência.
514-843-6668
Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na
grelha com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Precisa-se de uma pessoa a tempo parcial para
ajudar a tomar conta de uma criança e fazer limpeza ligeira na zona de Côte St-Luc.
Ilana: 514-945-6196
Precisa-se de torneiro
mecânico (machiniste) com experiência, bom salário,
companhia situada no sudoeste de Montreal.
514-933-6819
Precisa-se pintor a tempo inteiro na área de Montreal
com experiência e automóvel.
Tel.: Glória 514-572-9113
Macsil Paysage
Precisa de homens para trabalhar nos jardins.
514-977-3248

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

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, Avé Maria e Glória ao Pai. 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. Agradeço-Vos Senhor as graças desejadas. T.M.G
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Anedotas
Namoro e casamento
Um mês de namoro, o rapaz todo apaixonado está sentado no banco do jardim ao lado do amor da sua vida.
- Olha a lua, amor! Ela está a esconder-se!
E diz o romântico namorado:
- Ela deve estar com vergonha da tua beleza, meu amor!
Vinte anos depois, os dois sentados no mesmo banco,
no mesmo jardim. Diz ela:
- Olha a lua, amor! Ela está a esconder-se!
E diz o homem:
- Não vês que vai chover, sua parva!
Maluco no psiquiatra
Num manicómio, numa consulta de psiquiatria, um maluco queixa-se:
- Doutor, ajude-me! Já não sei mais o que fazer. O meu
problema é que ninguém me liga, ninguém me ouve, ninguém me dá a menor atenção…
- O próximo! – responde o médico.
Partido do dinheiro
Acerca do actual estado do País, dois amigos discutiam
sobre dinheiro e trabalho:
- Mas afinal qual é o teu partido?
- É o MDMT. – responde o segundo.
E diz o primeiro: - Nunca ouvi falar… Esse partido é novo?
Explica o segundo: - É, mas já tem muitos aderentes.
Interessado, pergunta o primeiro:
- Ai sim?! E o que quer dizer MDMT?
Responde o segundo: - Mais dinheiro, menos trabalho!

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. Ermida fora do povoado. Combater.
2. Recuperação dos níveis económicos e financeiros de
uma sociedade. Jazigo de minérios. 3. Pátria. Suf. diminutivo. Órgão excretor que tem a função de formação
da urina. 4. O que professa a arte dramática. Cantiga
de embalar. 5. Atordoar. A minha pessoa. 6. Aquelas.
Medida itinerária chinesa. Manuscrito (abrev.). Contr. do
pron. pess. compl. me e do pron. dem. o. 7. Caminhava
para lá. Que não é a mesma. 8. Dar marrada. Vertigem.
9. Rijeza (fig.). Vazia. Termo. 10. Porção. Pronto, preparado para servir. 11. Essência odorífera. Erro, culpa.
Verticais: 1. Ourela. Esquadra naval. 2. Voltas de
corda. Ave de rapina do género falcão. 3. Cruel. Furioso.
4. Contr. da prep. de com o art. def. o. Avançar girando
sobre si mesmo. Sobre (prep.). 5. Patrão. Grito de dor ou
de alegria. Contr. da prep. a com o art. def. o. 6. Apertar
com nó ou laçada. Mamífero cetáceo muito voraz. 7. O
espaço aéreo. Mulo. Animal vertebrado, pulmonado, de
sangue quente, com o corpo revestido de penas. 8. A
unidade. Aquilo que sobra ou sobeja. Mover-se de um
sítio para outro. 9. Sacou. Sortear por bilhetes numerados. 10. O m. q. índigo. Cônjuge do sexo masculino. 11.
Que tem muitos ramos. Inclinação da alma e do coração.

Carneiro: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitarse nas decisões que toma. Pense bem para que não
se arrependa mais tarde. Saúde: Poderá constipar-se.
Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas finanças e veja como
rentabilizá-las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7
Touro: Carta Dominante: Valete de Espadas, que
significa Vigilante e Atento. Amor: Procure não ter o seu
coração tão fechado. Dê a si mesmo a oportunidade
para conquistar a felicidade. Saúde: Previna-se contra as
constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional
que lhe poderá ser feita. Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12
Gémeos: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa
Sonhos Premonitórios. Amor: Procure fazer uma surpresa
à sua cara-metade criando um ambiente romântico.
Saúde: Procure descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite
comentar os seus planos profissionais. Guarde as suas intenções
a sete chaves. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6
Caranguejo: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa
Poder, Autoridade. Amor: Período favorável ao romance.
Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante na
sua vida. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite
estar muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se
contra possíveis perdas de dinheiro. Previna-se para não sofrer
dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

Corrupção

e suas origens

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

P

ermitam-me contar-vos
um episódio que aconteceu com alguém que conheço.
Determinado dia essa pessoa
deslocou-se a uma pastelaria
de renome em Montreal, pediu vários artigos
para levar e no momento do pagamento apercebe-se que o funcionário não marcou alguns
dos artigos na registadora, ou seja, enganou-se
a favor do meu conhecido, o cliente. Esse meu
amigo entrou sem querer num exercício moral
muito simples: revelar o erro corrigindo-o, ou
aproveitar-se da ocasião e trazer algo “à borla”?
Estou certo que contando isto às pessoas
muitos se declarariam apóstolos da honestidade,
dizendo sem dúvidas que escolheriam a primeira
opção. No entanto na prática, no segredo do acontecimento e dominados pelo oportunismo muitos
aproveitariam a ocasião sem pestanejar. Perdoem-me a profunda desconfiança em relação ao ser
humano, fruto de algumas experiências de vida,
mas peço-vos que acompanhem de forma imparcial o meu pensamento. Este episódio simples da
vida quotidiana serve apenas para expor o conceito de corrupção que se infiltra de forma sorrateira
nas nossa vidas, na sociedade em geral em todos
os seus sectores. E refiro-me não só a questões
de ganhos concretos como a do exemplo acima;
refiro-me também às questões intelectuais, onde a
corrupção de conceitos humanitários tão simples
são pervertidos na sua essência de uma forma descarada.
Neste caso temos a democracia, que ultimamente tem dado espaço à expansão de movimentos
que contrariam de forma gritante os seus próprios
desígnios. Muitas autoridades politólogas se interrogam sobre como chegámos aqui, esquecendo que a corrupção do sistema não nasce dele
mesmo, mas sim do seu criador, o Homem, que
ainda corrupto na sua natureza, contagia os sistemas que ele próprio criou. Daí nada de admirar
o retrocesso de regimes que eram relativamente
abertos (exemplo Irão nos meados do século passado, mas que agora parece moderar), o aparecimento de personagens tão acarinhadas por multidões mas com ideias tão descaradamente nefastas
(exemplo do candidato Donald Trump nos EUA;
exemplo da expansão das extremas esquerda e direita na Europa), ou mesmo os sucessivos escândalos de corrupção económica, financeira, sexual

Horóscopo

e outros. Não se pretende com este texto ser-se
moralista, ou pregador de religiosidade. Nada
disso! Pretende-se sim levar cada um a pensar no
contributo pessoal que fazemos na sociedade em
que vivemos.
Platão enumerou cinco regimes políticos por ordem crescente de degeneração: a aristocracia; a
timocracia; a oligarquia; a democracia; a tirania.
Note-se que ele assenta a definição destes regimes
sobre uma base filosófica, intelectual, moral, pelo
que é curioso como ele colocou a tirania como a
degeneração da democracia, esta última estando
perto do fim da escala. Na sua obra “República”,
ele explica os diversos regimes, mas focando no
que nos interessa, a degeneração da democracia
em tirania resulta do facto da primeira gerar seres humanos em total liberdade de fazerem o que
querem, quando querem, da forma que querem.
Assim desejos imoderados são exaltados nesses
seres humanos, oprimindo-os e a liberdade acaba
por se tornar numa prisão, prisão esta que nada
mais é do que a premente necessidade de saciar
a imoderação dos instintos e do orgulho pessoal.
Assim, segundo Platão, acabamos na tirania, onde
para manter a ordem o poder acaba por ser tomado
por um individuo, individuo este que vítima dos
defeitos vindos da democracia, acha-se no direito
de saciar os seus desejos sobrepondo-se aos direitos alheios. Acha-se, no orgulho exaltado pelo
poder extremo que possui sobre o seu semelhante,
acima da lei, e que tudo e todos existem para sua
satisfação pessoal. Adiciono a esta teoria que ao
contrário das modalidades clássicas de tomada do
poder pela força, o requinte está em tomar o poder
por escolha do próprio povo, que elegendo esse
representante tirânico, responsabiliza-se pelas
consequências sem se aperceber quais estas serão
no futuro.
É com episódios como o que contei no início
deste texto que desenvolvemos a semente que
nos vai corrompendo de dentro para fora, tal qual
acontece com os sistemas humanos. O oportunismo de aproveitar uma pequena falha de um funcionário que nos atende, ainda que o prejuízo dessa falha seja pequeno, revela que a semente que
nos corrompe e corrói por dentro está presente,
e que pode ser alimentada por pequenos atos até
se tornar numa frondosa árvore de injustiça e corrupção.
O amigo leitor ainda quer saber como reagiu
o meu amigo? Ele confirmou-me que alertou
o funcionário para o engano que de imediato
foi corrigido para grande alívio e satisfação de
ambos: funcionário e cliente!

Maria Helena Martins

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

Sagitário: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: O amor marcará esta semana.
Faça os possíveis para manter essa estabilidade. Saúde:
Propensão para uma pequena indisposição. Dinheiro: As
suas qualidades profissionais serão reconhecidas e poderá ser
recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22

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

Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Ouros, que
significa Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo.
Planeie um período de descanso a dois. Saúde: A
sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Tente
travar essa tendência. Dinheiro: Seja mais compreensivo com
os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá
conquistar um bom ambiente. Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4

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

Aquário: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa
Derrota. Amor: Semana favorável ao convívio. Convide
alguns amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá sentirse mais cansado que o habitual. Dinheiro: Assente os pés
na terra e saiba aquilo com que conta. Pense bem antes de agir.
Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3

Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo
que o caracterizam. Saúde: Maior tendência para se sentir
sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir
alguns problemas profissionais. Números da Sorte: 26, 35, 14,
28, 6, 9

Peixes: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder
de Concretização, Respeito. Amor: Aproveite os momentos
com a família pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional.
Saúde: Cuide da sua alimentação com maior vigor. Dinheiro:
Estará financeiramente estável, por isso, poderá satisfazer um
capricho seu.Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3
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jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

S

ão riquezas perdidas há
muito tempo e de que ninguém nunca conseguiu muitas pistas de onde estão.
Muitos esquecidos, porém outros são caçados até hoje. Imagina encontrar um desses? Para quem não conhece a história desse lugar, o Álamo é o nome de
uma antiga expedição missionária e de um forte
em San António, no atual Texas, Estados Unidos.
Atualmente funcionando como um museu, este
forte tinha uma igreja cercada por outras construções feitas pelos espanhóis cristãos no século
XVIII para a catequização de nativos indígenas.
Porém, quando o México conseguiu a independência da Espanha, os espanhóis abandonaram
o forte. Lá aconteceu uma das batalhas mais famosas da história americana, quando 188 homens
entraram em confronto com o poderoso exército
mexicano de Santa Ana. Mas o que muita gente
não sabe é que existe uma lenda de um grande tesouro, com itens de ouro e prata, que poderia estar
enterrado em algum lugar das terras do Álamo.
O pesquisador histórico ( e caçador de tesouros)
Frank Buschbacher acredita que, em um esforço
para promover uma revolução contra o México
e declarar a independência do Texas, alguns homens podem ter levado uma fortuna para o local.
O dinheiro seria para recrutar um bom exército

Sorrir

é

Manter

a

amachado@avozdeportugal.com

O

augusto machado

dia 28 de abril foi o Dia Mundial do Sorriso, e há quem se dedique a ensinar as
pessoas a estarem conectadas: com o sorrir
mais. Cristina Batista criou o “smile coach”
para explicar às pessoas os benefícios de sorrir. Precisamos, diz ela, de criar vínculos com
os outros e “o sorriso é tão importante para
estabelecer novas conexões como para manter
as que já temos”, conta-nos a autora do livro
“A Magia do Sorriso”.
Não é por acaso que quando alguém sorri ao entrar numa sala parece iluminá-la. Temos o exemplo da personagem interpretada por Tom Hanks
no filme “Náufrago”, só, numa ilha, onde sente
a necessidade de criar o amigo (imaginário) para
poder sorrir para alguém; é uma forma inconsciente de manter saudável aquilo que em nós é
mais precioso – a nossa mente.
Que o sorriso é sinónimo de saúde e bem-estar,
as pessoas parecem saber; custa-lhes mais é entender porque hão de sorrir sem ter motivos para
tal, diz a autora do “smile coach” e acrescenta:
“O sorriso de alegria pode não ser fácil, mas
existe o sorriso que é uma forma de comunicar
afeto e criar empatia”. Receber as pessoas com
um sorriso tem sempre um lado positivo; o tal
que acaba de entrar na sala, ou as pessoas que
nos atendem ou recebem nos supermercados ou
em qualquer outro local, um sorriso é sempre
apreciado. A Neurociência, diz-nos Cristina Batista, mostra-nos os ganhos em sorrir e um deles
é que “a nossa mente se expande”. Também há
libertação de endorfinas, um reforçar do sistema
imunitário.

dicionário micaelense

(1)

e pagar pela guerra que se aproximava. Ele foi
chamado o tesouro San Saba e provavelmente
perdido quando os 188 homens perderam as suas
vidas na famosa batalha. Muitos acreditam que o
tesouro esteja enterrado em baixo do complexo
do Álamo. Porém, nunca nenhum traço de ouro e
prata foi encontrado naquele lugar.***** O gângster Dutch Schultz construiu uma rede criminosa
que incluía contrabando, jogo ilegal e assassinato
na década de 1930. Ele foi um dos mafiosos mais
famosos da história americana. Acredita-se que
ele tenha acumulado uma grande fortuna devido
aos seus crimes. No entanto, todo o seu dinheiro e riquezas desapareceram sem deixar vestígios
depois ele passou a ser perseguido pelos federais.
Muitos acreditam que ele possa ter escondido o
seu tesouro em algum lugar próximo das montanhas de CatsKill, no estado de Nova York Quando
Schultz foi morto a tiros em 1935, o local exato da
sua vasta fortuna morreu com ele. Existem opiniões diferentes sobre o que aconteceu com o seu
tesouro ou mesmo se era tão grande assim. Porém, a maioria das estimativas declara que a sua
fortuna estaria entre 5 e 10 milhões de dólares,
que ele teria escondido em uma caixa de ferro em
algum lugar na área densamente florestada próxima às montanhas. Mas até hoje nenhum indício
foi encontrado.***** Temos a fortuna do roubo
Lufthansa, o assalto Lufthansa foi um roubo de
grandes proporções que aconteceu no aeroporto
internacional John F. Kennedy, em 11 de Dezembro de 1978. Continuação na próxima edição

Mente Saudável

“A vida pode mudar à distância de um sorriso”,
garante a especialista e cita a frase em Inglês:
“Smile and the world will smile with you”. A
expressão facial sorridente muda a perceção que
temos da realidade. Somos capazes de ver uma
oportunidade e fazer novas escolhas, com novos
resultados. Imensos estudos explicam isto. Numa
situação em que não tínhamos motivos nenhuns
para sorrir, o facto de começarmos a sorrir muda
a nossa bioquímica, a forma como vemos as situações. Se calhar, em vez de ficarmos em casa,
vamos para a rua, e um emprego vai surgir, ou
conhecemos alguém, e quem sabe, até pode dar
numa amizade saudável ou até num casamento...
“Se tivesse varinha mágica, acrescenta Cristina,
construía um país mais sorridente”. No fundo, é
o que tem feito. Em 2004, fundou a Associação
Sorrir para promover a importância desse gesto
e mais tarde a “Smile Dance”, ferramenta pedagógica vocacionada para o ensino pré-escolar e o
1º ciclo. Cada sessão é como um “musical” sobre
os benefícios do sorriso, o objetivo é: as crianças
aprendem a sorrir para criar conexão, gerir conflitos, desenvolver talentos e lidar com medos.
O mundo precisa de corações e cérebros francos e sorridentes; não é mediante sistemas rígidos, quer sejam velhos ou novos, que isso pode
ser conseguido. O sorriso é o idioma do amor
universal, até as crianças o entendem... E, porque a vida é curta, perder tempo é pecado... Tenham todos um Bom Dia... E continuem todos a
sorrir, e, quem sabe? até poderá aliviar um pouco
o stress causado pelas tarefas do dia a dia...
Pensamento da semana: “A confiança em si
mesmo afasta do homem a debilidade, a dúvida,
a insegurança, criando nele tal poder que permite
alcançar todos os seus desejos e objetivos”.

SAGRADA! — O mesmo que abençoada, É comum louvarmos a narrativa de um acontecimento com esta exclamação.
SENHOR SANTO CRISTO DOS MILAGRES — Não há
problema que não mereça a invocação do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em respeito pela solene imagem
guardada no respectivo santuário. A imagem remonta
ao século XVII e todos os anos, no quinto domingo depois da Páscoa, é organizada uma solene procissão que
percorre todas as principais artérias da cidade ao longo
de várias horas, sendo acompanhada por milhares de
pessoas em pagamento de promessas. A procissão é organizada de forma contemplar todas as forças vivas da
sociedade numa rígida estrutura protocolar, lembrando a
cada um o seu lugar na sociedade local.
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solução

Horizontais: 1. Orada, Lutar. 2. Retoma, Mina. 3. Lar, Ota, Rim. 4.
Ator, Arrolo. 5. Azoar, Eu. 6. As, Li, Ms, Mo. 7. Ia, Outra. 8. Marrar, Oira. 9.
Aço, Oca, Fim. 10. Dose, Aviado. 11. Aroma, Error. Verticais: 1. Orla, Armada. 2. Reatas, Açor. 3. Atroz, Iroso. 4. Do, Rolar, Em. 5. Amo, Ai, Ao. 6.
Atar, Orca. 7. Ar, Mu, Ave. 8. Um, Resto, Ir. 9. Tirou, Rifar. 10. Anil, Marido.
11. Ramoso, Amor.

Tesouros Misteriosos que
ainda não foram Encontrados

Efemérides
1943 - II Guerra Mundial. Tropas norte-americanas obtêm a primeira vitória sobre os japoneses, conquistando
Attu, nas Ilhas Aleutas.
1945 - É aprovado o Plano Rodoviário Nacional que
prevê a extensão da rede de estradas dos 17.000Km
para os 59.000Km.
1949 - O Estado de Israel é admitido nas Nações Unidas.
- Sião muda o nome para Tailândia.
1960 - Adolf Eichmann, oficial nazi responsável pela
deportação de milhões de judeus para os campos de
extermínio, é capturado na Argentina pelos serviços secretos israelitas.
1962 - A polícia de choque cerca e prende cerca de
1500 estudantes, alguns dos quais em greve de fome,
reunidos na cantina da Cidade Universitária em Lisboa.
1977 - Morre o advogado e escritor Mário de Castro, membro do grupo dinamizador do movimento Seara Nova.
1981 – Morre, em Miami, aos 36 anos, o músico Bob
Marley vítima de cancro.
1982 – Dia de greve geral convocada pela CGTP em
resposta à violência policial ocorrida no 1.º de Maio.
1983 - Realiza-se a primeira reunião conjunta de delegações do PS e do PSD, para a constituição do Governo de coligação Bloco Central.
1984 – A primeira Lei de despenalização do aborto é
publicada no Diário da República.
- Libertação de Ian Davidson Kitson, ativista branco
anti-apartheid há mais tempo preso na África do Sul.
1991 - É publicada a Lei do Multipartidarismo, em Angola.
1992 - Após 18 anos de prisão, por alegado envolvimento num atentado do Exército Republicano Irlandês,
Judith Ward, 43 anos, é considerada inocente e indemnizada com cerca de 270 mil euros.
1995 - Morre o pintor Neves e Sousa, 74 anos.
1999 - Fernanda Botelho, 72 anos, vence o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa
de Escritores.
- Abre a Casa do Artista, na Estrada da Pontinha, em
Lisboa. É Raul Solnado que traz a ideia do Brasil, em
1965.
2001 – Criação da Wikipédia em língua portuguesa.
2003 - Os lituanos dizem “sim” à adesão à União Europeia, em referendo, com 89,92% dos votos.
2007 - É apresentado pelo governo o projeto “Citius –
Magistrados Judiciais” que permite aos juízes elaborar
sentenças, despachos e decisões judiciais, por via eletrónica. O Papa Bento XVI canoniza o beato António de
Sant´Anna Galvão, o primeiro santo nascido no Brasil.
2008 - O jogador do Benfica Rui Costa despede-se dos
relvados e põe fim a uma carreira de 18 anos, que teve
o seu ponto alto na conquista da Liga dos Campeões de
Futebol, em 2003, ao serviço do AC Milan.
2010 – O Papa Bento XVI chega a Portugal para uma
visita de quatro dias.
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Renato Sanches
O
Benfica comunicou esta terça-feira a venda de Renato Sanches ao Bayern Munique. O médio assinou por cinco épocas com o
clube bávaro (até 2021) a troco de 35 milhões
de euros.
Em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os encarnados informam também que «estão previstos
valores adicionais, num montante global de €
45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros),
dependentes da concretização de objetivos contratualizados e a ocorrerem até 30 de junho de
2021». Recorde-se que em dezembro, Renato
Sanches tinha renovado o vínculo com as águias,
ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O Bayern Munique já confirmou
entretanto a transferência do jogador, publicando
até fotos de Renato no momento da assinatura de
contrato, acompanhado pelo presidente do clube
Karl-Heinz Rummenigge. O administrador financeiro da SAD do Benfica, Domingos Soares de
Oliveira, considera que a receita da transferência
de Renato Sanches para o Bayern Munique pode
ser aplicada no «investimento na equipa», nomea-

no

Bayern Munique

damente no «reforço de jogadores». Soares de «Esta venda mostra o sucesso da aposta feita há
Oliveira refere que os milhões gerados pela saí- dez anos pelo Benfica na formação», acrescentou
da de Renato não necessitam de ser usados «para Domingos Soares de Oliveira. «Esta aposta tem
reduzir dívida adicional», embora saliente que o valorizado o clube internacionalmente, quer des-

plano de investimentos «ainda não está decidido».
«O Benfica está a cumprir o programa previsto
de reembolsos de empréstimos», explica o dirigente do Benfica, ao Expresso. O jornal recorda
que as águias têm uma dívida bancária a rondar
os 200 milhões e empréstimos obrigacionistas no
valor de 95 milhões.

portiva, quer economicamente».
O Benfica continuará, assegura Soares de Oliveira, «a apostar na formação e na internacionalização para novos mercados». «São os dois
eixos na estratégia de diversificação de receitas».

“Conseguimos mais uma grande
vitória, mais uma final conquistada”

O

defesa central brasileiro foi o jogador
escolhido pelo Benfica para analisar o
triunfo frente ao Marítimo. Jardel foi o homem escolhido pelo Benfica para fazer a análise do triunfo frente ao Marítimo.
O jogador mostrou-se satisfeito com o resultado, mas recusou considerar que o título já estaria
entregue ao Benfica, até porque ainda há mais
uma partida para disputar e está tudo em aberto. Análise: Sabíamos que ia ser um jogo difícil,
num campo complicado, contra um adversário
muito complicado.
Conseguimos fazer dois golos e somar três pontos que é o mais importante. Expulsão: Acho que
foi injusta. Soubemos controlar bem o jogo.
No intervalo corrigimos algumas coisas. Conseguimos mais uma grande vitória, foi mais uma
final conquistada. Título (Nacional): Temos mais
um jogo. Está tudo em aberto. Vamos ter de trabalhar muito e focar-nos nessa final da próxima

semana. Melhor equipa do campeonato: Jorge
Jesus pode dizer o que quiser. Estamos focados
no nosso trabalho. Vamos deixá-lo falar.
Lesão Maurício: Quero desejar uma boa recuperação para Maurício. Acabámos por chocar,

mas graças a deus já tive notícias, está bem, vai
ficar em observação e queria deixar as melhoras
para ele.

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

P	J	V	
88 37 28
87 37 27
85 37 27
64 37 18
60 37 17
59 37 17
52 37 14
45 37 11
45 37 12
44 37 12
44 37 11
43 37 11
42 37 8
42 37 10
40 37 11
39 37 10
36 37 9
36 37 9
35 37 8
32 37 8

Inglaterra
Premier League
E
4
6
4
10
9
8
10
12
9
8
11
10
18
12
7
9
9
9
11
8

D
5
4
6
9
11
12
13
14
16
17
15
16
11
15
19
18
19
19
18
21

P	J	V	
1-Leicester City 80 37 23
2-Tottenham
70 37 19
3-Arsenal
68 37 19
4-Manchester City 65 37 19
5-Man. United
63 36 18
6-Southampton
60 37 17
7-West Ham
59 36 15
8-Liverpool
58 36 16
9-Chelsea
48 36 12
10-Stoke City
48 37 13
11-Swansea City 46 37 12
12-Everton
44 36 10
13-Watford
44 36 12
14-Crystal Palace 42 37 11
15-West Bromwich 42 37 10
16-AFC Bournemouth 42 37 11
17-Sunderland
35 36 8
18-Newcastle
34 37 8
19-Norwich City
31 36 8
20-Aston Villa
17 37 3

Itália
Serie A
E
11
13
11
8
9
9
14
10
12
9
10
14
8
9
12
9
11
10
7
8

D
3
5
7
10
9
11
7
10
12
15
15
12
16
17
15
17
17
19
21
26

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

P	J	V	
88 37 28
79 37 24
77 37 22
67 37 20
61 37 17
58 37 15
57 37 15
54 37 15
49 37 13
46 37 13
45 37 12
43 37 11
42 37 10
41 37 11
40 37 10
39 37 10
36 37 9
35 37 8
31 37 8
28 37 5

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
4
7
11
7
10
13
12
9
10
7
9
10
12
8
10
9
9
11
7
13

D
5
6
4
10
10
9
10
13
14
17
16
16
15
18
17
18
19
18
22
19

P	J	V	
1-Paris SG	
92 36 29
2-Lyon
65 37 19
3-Monaco
62 37 16
4-Nice
60 37 17
5-Saint-Étienne 58 37 17
6-Lille
57 37 14
7-Rennes
52 37 13
8-Caen
51 37 15
9-Angers
50 37 13
10-Montpellier
49 37 14
11-Bordeaux
49 36 12
12-Nantes
48 37 12
13-Marseille
47 37 10
14-Bastia
47 37 13
15-Guingamp
44 37 11
16-Lorient
43 37 10
17-Toulouse
37 37 8
18-GFC Ajaccio 37 37 8
19-Stade de Reims 36 37 9
20-Troyes
17 37 3

E
5
8
14
9
7
15
13
6
11
7
13
12
17
8
11
13
13
13
9
8

D
2
10
7
11
13
8
11
16
13
16
11
13
10
16
15
14
16
16
19
26

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

P	J	V	
85 33 27
77 33 24
57 33 17
52 33 16
49 33 14
49 33 14
49 33 14
42 33 11
42 33 10
40 33 10
38 33 9
38 33 10
38 33 9
37 33 9
36 33 9
35 33 9
33 33 9
25 33 7

E
4
5
6
4
7
7
7
9
12
10
11
8
11
10
9
8
6
4

D
2
4
10
13
12
12
12
13
11
13
13
15
13
14
15
16
18
22

Até
A

ao fim…

corrida pelo título vai durar até ao
fim e decidir-se mesmo na reta da
meta. Com vantagem (de dois pontos)
para o Benfica, ainda assim, que não escorregou na Madeira e venceu o Marítimo por 2-0 antes de receber o Nacional.
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semana empatou em Coimbra e selou a
despromoção à II Liga da Académica, 14
anos depois.
O FC Porto venceu o Rio Ave, em Vila
do Conde (1-3), numa das exibições mais

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

P

J

V

E

D

85
83
70
58
53
48
47
47
39
38
38
35
33
33
29
29
27
25

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

28
26
22
16
13
13
13
13
9
10
9
10
8
8
6
7
7
5

1
5
4
10
14
9
8
8
12
8
11
5
9
9
11
8
6
10

4
2
7
7
6
11
12
12
12
15
13
18
16
16
16
18
20
18

RESULTADOS

		

É a 11.ª jornada consecutiva a vencer
para a equipa de Rui Vitória, que fez um
impressionante percurso de trás para a
frente e teve apenas três pontos perdidos
na segunda volta (derrota na Luz com o
FC Porto).
Também extraordinário é o registo do
Sporting, que depois de ter perdido fôlego
num momento decisivo, termina a época
em crescendo. Desta vez, goleou por 5-0
o V. Setúbal, somando o oitavo triunfo seguido na Liga.
Ainda assim, só um final dramático permitiria uma ultrapassagem decidida ao
photo-finish numa derradeira jornada em
que os leões têm uma deslocação complicada ao reduto do Sp. Braga, que esta

conseguidas da era José Peseiro, e confirmou o apuramento inédito do Arouca para
a Liga Europa. A equipa de Lito Vidigal
festejou no Estoril, mas no encerramento
da jornada ainda garantiu o quinto lugar
com um empate no Estoril, que ainda embrulhado na luta europeia conseguiu apanhar o Rio Ave (com vantagem no confronto direto) e ficar a um ponto do Paços
de Ferreira, sexto classificado, goleado em
casa pelo Tondela.
Outra vaga e outro trio estão no fundo
da tabela. O União, derrotado no Bessa,
leva para a última jornada a luta pela permanência, juntamente com V. Setúbal e o
Tondela, que passou de condenado a candidato à manutenção.

FC Porto B sagra-se campeão da II Liga

GS
21
21
30
31
36
42
39
43
51
52
65
61
53
37
61
48
54
58

próxima jornada

Paços Ferreira 1-4 Tondela
Rio Ave 1-3 FC Porto
Académica 0-0 Braga
Sporting 5-0 V. Setúbal
Nacional 2-2 Belenenses
Boavista 1-0 U. Madeira
Guimarães 4-1 Moreirense
Marítimo 0-2 Benfica
Estoril Praia 1-1 Arouca

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

GM
84
75
63
54
45
43
39
42
43
39
42
44
36
24
40
26
32
32

14/05 FC Porto 06:45 Boavista
Arouca 13:00 V. Guimarães
Tondela 14:30 Académica
V. Setúbal 14:30 P. Ferreira
U. Madeira 14:30 Rio Ave
Belenenses 14:30 E. Praia
15/05 Moreirense 10:00 Marítimo
Benfica 12:00 Nacional
Braga 12:00 Sporting

P

J

V

E

D

86
80
77
77
74
71
66
66
64
64
62
60
58
57
57
56
53
53
52
52
51
51
38
29

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

26
21
21
20
20
18
19
18
17
18
16
13
13
15
15
15
12
12
13
14
14
12
8
6

8
17
14
17
14
17
9
12
13
10
14
21
19
12
12
11
17
17
13
10
11
15
14
11

11
7
10
8
11
10
17
15
15
17
15
11
13
18
18
19
16
16
19
21
20
18
23
28

GM GS
83
59
54
57
52
63
57
41
51
60
56
48
45
49
57
46
44
36
43
54
46
47
44
41

49
38
37
45
31
50
47
39
48
58
53
45
46
51
66
53
60
39
55
64
54
53
65
87

Braga - FC Porto (22/05/2016)
Meias-finais
Marítimo 3-1 Portimonense
Benfica 2-1 Braga
Marítimo 2016/05/20 |14:45 Benfica

FinaL
Real Madrid 2016/05/28 | 19:45 Atlético Madrid

FinaL
Liverpool 2016/05/18 | 19:45 Sevilla

Major League Soccer

Empate do Chaves com o Portimonense permitiu aos ‘dragões’ festejar mais cedo.
O FC Porto B fez história este domingo. A equipa treinada por Luís Castro sagrou-se
campeã da II Liga, um feito inédito para uma formação B

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

J
10
9
8
10
9
10
10
11
9
7

P
15
14
13
13
11
10
10
10
9
7

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

J
10
9
9
11
10
11
11
9
10
9

P
20
18
17
17
15
14
14
13
12
8
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