grElhadOs sObrE carvãO

brAS Iro
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares

A Voz de Portugal
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada - depuis 1961

514-389-0606

grelhados sobre carvão

1851 Ontario E. Mtl, h2k 1t6

514.563.1211 | aquinta.ca

ANnéeS 57 | éDItion #1 | mercredi 26 avril, 2017 | président: eduíno martins | directeur: manuel de sequeira rodrigues | www.avozdeportugal.com

56 Anos

A Voz
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o âmbito do 56º Aniversário
do jornal A Voz de Portugal
somos gratos a todos os que, ao
longo destes anos nos acompanharam e intervieram.

Gratos aos calaboradores e
clientes, gratos a todos aqueles, cujos feitos, cujas palavras
e pensamentos nos alimentam a
vontade de sabermos mais e de
querermos partilhar sempre,
porque o conhecimento é dos
poucos bens que se multiplicam
com a partilha.
Por herança dos seus fundadores criaram-se laços profundos
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Portugal
de relacionamento emocional e
de confiança com a sociedade,
assim como a responsabilidade social desenvolvida desde o
seu nascimento a 25 de Abril de

*
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*
*

Primeira Homenagem
aos Músicos do Céu

6-7

1961, pelos Diretores, Editores,
Colaboradores e através de uma
pluralidade de opiniões, tornando os cidadãos mais informados.
Sim brindemos à vontade, aos
leitores e à liberdade de pensar,
contribuindo para o enriquecimento pessoal e Cultural dos
portugueses ao preservarmos as
tradições de todas as regiões de
Portugal.
A Direção
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42 variedades de
mosto à sua escolha
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5187 Jean-Talon Est, St-Léonard
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Mosti Mondiale 2000

Abril

e os

Açores

António Pedro Costa
acosta@avozdeportugal.com

A 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
fatores se pode encontrar um dos primeiros impactos da auto governação na vida dos Açorianos.
Neste sentido, as grandes decisões sobre a gestão política, administrativa e financeira passaram
a serem 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 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.
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O Aniversário do Jornal A Voz de
Portugal Conta com 56 Anos de Atividade

S

emana após semana a A Voz de Portugal continua a rasgar horizontes
na linha da frente da nossa comunidade no Québec. Oferece informação, formação e qualidade de serviços aos comerciantes e profissionais
liberais. E por isso tem motivos, pelos quais fez a sua bandeira do envelhecimento ativo.
Tudo o que foi construído obedeceu a uma verdadeira cultura popular de
intergeracionalidade. De um lado os mais velhos, de outro lado os novos, são
o reflexo dessa ambição e a equipa de colaboradores que é demonstrativa da
multiplicidade de áreas de trabalho do jornal. A Voz de Portugal insiste em
partilhar informação e cultura como forma de contribuir para uma sociedade
mais justa e mais esclarecida. Caros leitores, estamos sempre perto de si, todas
as quartas-feiras no espaço dos nossos amigos comerciantes, ou à distância de
um clique em sua casa. Cuidamos do nosso património, registamos a história
cultural e política, honrando cada benemerência recebida, encarando como
um desafio a necessária promoção dos produtos portugueses a realidade socio-económica que nos rodeia, os eventos associativos, comerciais, desportivos,
religiosos e da participação das pessoas que cá vivem e trabalham, de acordo
com o espaço nas páginas do jornal e dos custos que esta publicação tem todas
as semanas. Temos o dever de promover, informar e cuidar da resistência da
nossa língua e da nossa Cultura, pois o jornal «A Voz de Portugal» existe para
a comunidade. Localizado no Boul. Saint Laurent na freguesia do Plateau, lugar histórico que une todos os portugueses, com marcas comercias abundantes
e atividades ligadas à nossa história. Está fora de questão pararmos. A identidade dos portugueses como povo, comunidade e a persistência dos pioneiros
que mais decisivamente marcaram o sentido e configuração deste percurso,
onde inscreveram as etapas da consciência histórica do nosso povo aqui no
Quebeque, equacionando-o por isso no contexto dinâmico de sucessiva reinvenção de si, mostrando as linhas de continuidade, os dramas de alternativa,
a oposição ou articulação entre as diferenças enriquecedoras e as opções por
percursos distintos que fomos capazes até hoje de ir idealizando. É tão fácil
nos dias de hoje, perdermo-nos no caminho do quotidiano e esquecermo-nos
daquilo que é verdadeiramente importante acompanhar as nossas crianças em
português. Vivemos confusos e preocupados e sentimos angústia. Não basta
darmos-lhes cereais e t-shirts lavadas e escolas de sucesso... É notório o fascínio que as gerações mais novas têm pelo mar e festivais e os de Portugal são
incontornáveis no mundo, é só mostrar de forma aberta e não obrigatória. A
idade sénior é para alguns apenas tempo de colheita, sendo para outros, penso
ser o meu caso, tempo para continuar a semear. As páginas do jornal marcam o
ritmo das nossas vidas, de todos os gostos e feitios, acontece uma festa, quando
os assuntos são sérios, a religião, a arte, a música, ou a gastronomia. Contudo o
jornal é indispensável entre nós e o empenho neste projeto de Eduíno Martins
(Presidente) é decisivo para a difusão e promoção dos valores culturais, que
proporcionam momentos gratificantes para a comunidade, salutar debate de
temas e informação que vá ao encontro do interesse dos leitores. Promover a
cidadania passa necessariamente pela língua e a cultura portuguesa que é uma
preocupação da direção d’ A Voz de Portugal mas não ignoramos as dificuldades que surgem e a situação particularmente difícil que hoje se vive em toda a
comunicação social e o jornal “AVP” aparece sempre afastado dos orçamentos
do Governo-Consulado, que deviam pagar a necessária informação para todos
os portugueses aqui residentes: das muitas leis novas ou modificadas e até dar
mais visibilidade ao património cultural em Portugal e produtos portugueses.
Este serviço pago, significaria em cada edição do jornal ter mais qualidade nas
diversas áreas da informação e criar um posto de trabalho para um jornalista.
Nos sítios onde as pessoas trabalham juntas, estabelecendo redes de cooperação, acontecem coisas boas. Sempre que as pessoas se concentram nas suas
diferenças e lutam como «cães e gatos» nada de bom resulta.

França:

a surpresa esperada

jorge correia
jcorreia@avozdeportugal.com

E
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ste domingo passado
França foi a votos e para
não fugir à regra dos tempos atuais as forças
políticas do establishment sofreram uma humilhante derrota. Mas já lá vamos. Emmanuel
Macron e Marine Le Pen passam à segunda
volta e irão disputar a “final” das presidenciais francesas. Voltamos a ter a eterna luta
entre dois opostos aparentemente irreconciliáveis, entre pró e anti europeísmo, entre nacionalismo puro e duro e abertura ao mundo,
entre o extremismo e o moderado. Mas há um
ponto em comum neles: são figuras fora dos
meandros tradicionais da política, o que indicia uma vontade dos eleitores no sentido de
sacudir o país em termos políticos e sociais.
Sem dúvida que Emmanuel Macron fez um
feito fora de série, um inexperiente sustentado
apenas por aderentes à sua ideia, sem partido
político que o suporte, vivendo muito do passar
de mensagem não só pelos meios tradicionais
mas também pelos novos media. Situando-se
no centro sem se categorizar pela esquerda ou
pela direita, conjugando ideias favoráveis tanto
a um eleitorado de centro-direita como de centro-esquerda, cria uma imagem de D. Sebastião
francês conjugando uma suave determinação em
fazer vingar uma França que não se consegue
reinventar, apoiando a economia de mercado e
abertura ao exterior em conjugação com a União
Europeia. A sua inexperiência e falta de apoio
partidário podem e penso que irão colocar problemas na formação de governo e na sua relação
com a assembleia que será eleita no próximo Verão: ou Macron cede e faz alianças com algumas
forças políticas tradicionais, prejudicando a sua
imagem de independência e de reformismo suave, ou gera-se uma luta fratricida institucional
com uma consequente crise política.
Do lado de Marine Le Pen ela beneficia de uma
força política com décadas de existência, ou seja,
de uma máquina partidária sólida e consistente
na sua maneira de pensar e de agir para a obtenção dos seus objetivos. Ela também conseguiu o
feito notável de suavizar a imagem de extrema
direita associada à Frente Nacional (FN), muito
fomentada pelo seu pai e fundador do partido,
Jean-Marie Le Pen. Um dos exemplos subtis
dessa alteração de imagem é o facto de a publici-

dade ser feita no seu primeiro nome, Marine, em
vez de Le Pen, que os eleitores mais facilmente
associariam a uma radicalismo de direita ou fascismo. Paulatinamente foi moldando a FN, colocando pessoas da sua confiança que sem trair os
fundamentos da FN, traziam consigo uma imagem mais moderada e atrativa para o exterior,
especialmente para o eleitorado. Contudo, os
princípios estão lá e são os mesmos de sempre
da extrema direita, apenas apresentam uma roupagem mais atraente e que passa mais facilmente junto de um eleitorado mais abrangente. Note-se após o atentado contra os polícias em pleno
campos Elísios, perpetrado por um francês de 39
anos de origem muçulmana mas nascido e criado já em França, Marine Le Pen aproveitando
para fazer passar a sua mensagem de retorno às
fronteiras controladas como antigamente, como
se isso fosse impedir este atentado.
O grande derrotado terá sido o partido socialista, que devido a um presidente cessante extremamente impopular, sem carisma e incapaz de
recriar e mobilizar uma França sedenta por resolver os seus problemas internos e reviver a sua
grandeza de outros tempos, teve apenas cerca de
6% da votação no candidato que apoiou (Benoît
Hamon). Para registo, à hora que escrevo com
97% dos votos contabilizados, François Fillon
teve 19,94% e Jean-Luc Mélenchon, da extrema esquerda, ultrapassou os socialistas com
19,62%. Vamos assim aguardar pela segunda
volta entre Macron e Le Pen, com a atual vantagem dada pelas sondagens a Macron.

Carla Sousa
Cabeleireira

Salon Eliana
4350 rue Rivard / coin Marie-Anne
Montreal, Qc (Metro Mont-Royal)
Tel: 438-880-7892

Agenda comunitária

Concurso Vozes

do

Festival

O Festival Portugal Montreal 2017 apresenta a sua 4ª
edição do concurso, “Vozes do Festival”. És Português,
Luso-descendente? Gostas de Cantar? Este Concurso é para ti! Prémios para todos os participantes. O/A
vencedor/a participará no Festival. Todas as idades são
bem-vindos. Inscrições estão abertas. Inscreve-te já... Lugares Limitados! Contato: Júlio 514-578-3200 / 514-9237174. juliolourencokk@hotmail.com. A Prática terá lugar
no Restaurante “Estrela do Oceano”, segunda-feira, dia
15 de maio às 19h. O concurso terá lugar no Restaurante
“Estrela do Oceano”, sexta-feira, 26 de maio às 20h.
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Faça Exercício Regularmente

4ª-feira 26 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:51 Democracia
Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:09 Fernando Pinho
Filhos da Nação
9:40 O Sábio
10:22 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Literatura Aqui
16:31 Brainstorm
17:14 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:01 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:16 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:05 O Sábio
23:47 Janela Indiscreta
0:18 Rita Blanco
Grande Entrevista
1:13 Hora dos Portugueses

7:29
8:00
9:10
9:41
10:27
12:13
13:00
13:53
14:08
14:59
16:02
16:35
17:20
19:00
20:00
20:31
20:45
21:15
22:00
23:01
23:44
23:56
0:17
1:13

Manchetes 3
Jornal da Tarde
Palavra aos Diretores
O Sábio
A Praça
A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
Portugal em Direto
ABC Direito
O Preço Certo
Telejornal
Janela Indiscreta
Brainstorm
Agora Nós
24 Horas
Manchetes 3
Hora dos Portugueses
Sim, Chef
Brainstorm
Notícias do Atlântico
O Sábio
Fatura da Sorte
Ideias & Companhias
Grande Área
Hora dos Portugueses

6ª-feira 28 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:54 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Animais Anónimos
9:30 O Sábio
9:45 Zig Zag
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha

5ª-feira 27 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Rita Blanco
Grande Entrevista
5:55 As Conquistas de Abril
Sociedade Civil

COMUNICADO

Para quem não sabe ainda o nosso muito estimado Pároco José Maria Cardoso anunciou a
semana passada que pediu um ano sabático e
que vai nos deixar.
Num gesto de agradecimento ao Padre José
Maria Cardoso por tudo o que ele fez pela nossa comunidade, como Pastor, artista e defensor da cultura portuguesa, vamos estar todos
presentes para dar-lhe um abraço, dizer-lhe
obrigado e quantas saudades vamos ter.
Haverá uma despedida onde todos teremos a
oportunidade de dizer-lhe até breve e desejar-lhe o melhor durante o seu ano sabático. Contamos com as associações, clubes, grupos,
comerciantes e claro todos os portugueses.
Mais detalhes virão sobre o dia, a hora e como
podemos tornar a sua despedida inesquecível.
Mais detalhes virão nas próximas semanas

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Tel.: 514 849-9966

Produtora:

Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

F

azer exercício físico regularmente estimula o
metabolismo. Melhora a irrigação sanguínea. Renova a energia cerebral.
Retarda o envelhecimento físico e mental. Se
se sente intolerante e impaciente, se deseja
fazer tudo “p’ra ontem”, é melhor dar uma
atenção especial aos exercícios físicos. Porquê? Porque os exercícios físicos libertam um
excelente calmante natural, a endorfina. Ela
relaxa, tranquiliza e induz o sono. Eis uma
excelente notícia para quem não quer tomar
calmantes ou quer livrar-se deles.
Alimentar-se bem é um bálsamo para uma vida
excelente. Pobres das modelos que vivem sob a
ditadura da restrição alimentar para manter um
padrão doentio de beleza...
Infelizmente, muitas pessoas, na sua maioria jovens, vivem sob essa ditadura.
Algumas desenvolvem anorexia nervosa. Elas
ficam só pele e osso, mas acham que estão obesas devido a uma imagem distorcida que têm
no inconsciente. Felizmente, como comentarei,
é possível reeditar o filme do inconsciente e ser

Analfabetismo
augusto machado
amachado@avozdeportugal.com

A

vergonha por não saber ler nem escrever.
De acordo com um recente estudo, há 500
mil pessoas analfabetas em Portugal. Cento e
trinta mil iletrados têm menos de 65 anos, e o
Governo, segundo as informações, não possui
estratégia de combate ao problema. As pessoas sentem-se envergonhadas por não saberem ler nem escrever.
Eis a história de Rafaela que não sabe ler. Mas
ainda tem o sonho de aprender a ler e a escrever e como ela há 500 mil pessoas em Portugal,
sendo que 130 mil com idades entre os 15 e os
65 anos. O Governo não tem uma estratégia para
o analfabetismo e o Programa ‘Qualifica’, vocacionado para a educação para adultos, segundo
Leonor Paiva Watson, não apresenta medidas
para a população iletrada, apesar de o Ministério
da Educação (ME) dizer que vai lá chegar, não se
sabe é quando. Entretanto, no Porto, desenha-se
um projeto para replicar no país e contrariar esta
realidade.
A ideia é da Associação Portuguesa de Educação e Formação para Adultos (APEFA), conta
com vários parceiros do Norte e pretende chegar,
já no final de maio, a quem não sabe ler e escrever. Posteriormente, será avaliado e replicado no
resto do país. O presidente da APEFA defende
que “este é um problema muito sério que o país
continua a ter”. Em 1970, 25% da população era
analfabeta; hoje, são 5,2%.
O sociólogo e responsável pelo programa Novas Oportunidades, Luís Capucha, explica que
na estatística dos 500 mil iletrados “ainda se verifica o efeito geracional, ou seja, encontram-se
as pessoas mais velhas”. Neste segundo grupo,
“estão as de 50 anos, que ainda sofreram os efeitos do analfabetismo de um outro tempo; e as
mais jovens, vítimas de exclusão social”. Capucha, lembra-nos que, “não houve, nos últimos

livre.
Nunca seja escravo dos padrões que plantaram
em si! Sempre que visito um país gosto de conhecer a cultura do seu povo. Gosto de ir aos mercados, de ver as pessoas felizes, alimentando-se
e vivendo intensamente. Só os doentes perdem
o apetite. Devemos cuidar da alimentação, mas
não privar-nos desse prazer.
Procure fazer uma dieta saudável, à base de
fruta e verduras e com pouca proteína animal.
Dê preferência à carne branca e em especial ao
peixe. Mas não se esqueça de que muitos fazem
uma dieta física radical, mas têm uma péssima
dieta emocional.
“Engolem” todo o tipo de problemas sem os digerir, ficando com o corpo em forma e a alma
doentia. Não faça exercícios violentos e irregulares, pois eles “stressam” o cérebro e levam-no
a pensar que a sua vida está em perigo, gerando
desconforto.
Os exercícios físicos devem ser praticados com
disciplina e regularidade, pelo menos três vezes
por semana. Eles devem beirar o prazer e não o
sofrimento, caso contrário, irá prescindir deles.
Pratique desporto, faça hidroginástica e caminhadas.
Exercitar-se oxigena o corpo e anima o intelecto.

anos, um verdadeiro esforço na educação para
adultos”, já que “fomos apenas às franjas mais
fáceis”.
“E estas pessoas acabam excluídas do mercado
do trabalho e vão pesar depois na proteção social”, alerta o sociólogo. Há quem diga que, “o
país tem falhado em encarar isto como um problema, outros dirão que o objetivo é chegar até
esta população”, embora não esteja nada desenhado ainda. Entretanto, o Ministério da Educação garantiu que, “no âmbito do Plano Nacional
de Reformas, o Governo está a preparar medidas
que flexibilizam os programas de competências
básicas” e que também o “Programa Qualifica”
prevê abranger este seguimento da população”.
Afinal, 70 anos mais tarde, ainda há no país
pessoas analfabetas. Em 1947, tinha eu 10 anos,
vivia num lugarejo miserável, nos confins do
concelho de Arcos de Valdevez, sem eletricidade nem água potável e maus caminhos. A escola
ficava longe, era preciso caminhar cerca de uma
hora. Sabia que a escola iria começar a 7 de Outubro, e pensei: “Meu Deus, se não aprendo a
ler e a escrever nunca mais sairei desta escravidão”. Sou o mais velho de nove filhos, meus pais
precisavam de mim para ajudar nos trabalhos da
lavoura. Um dia, no monte, a roçar tojo, pensei:
“Se não aprendo a ler e escrever nunca mais sairei deste degredo e desta miséria”.
E foi, precisamente, na manhã de 7 de Outubro de 1947, que eu, sorrateiramente, antes que o
resto da família acordasse, meti pés ao caminho,
descalço, e, por carreiros sinuosos, caminhei,
aproximadamente uma hora em direção à escola.
O abençoado professor Ferreira chegou, abriu
a porta, entraram todos, eu fui o último a entrar;
entrei e fiquei parado à espera que o professor se
apercebesse que tinha ali um aluno estranho.
Ele olhou para mim e perguntou: “Que queres?
E eu respondi: “Quero aprender a ler e a escrever”. Há muito mais a contar. Hoje ficamos por
aqui. Tenham todos um Bom Dia.
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Romaria Quaresmal

de

2017

Cruz, um menino de nove anos. Mais além vai o
Mestre e Contramestre e no fim vai o Procurador das almas. O Mestre trata todos por irmãos
assim como todos nós, nos tratamos por irmãos.
À chegada a cada uma das igrejas que visitamos
oi na Sexta-feira Santa, dia deixávamo-nos ficar em oração e bordões por
14 de Abril de 2017, que terra. Devemos ao Mestre obediência pois é ele
saiu da Missão de Santa Cruz que dá o sinal de descanso e a ordem para de agir
Não te esqueças que levas a Cristo e com Ele
em Montreal pelas 8 horas da manhã, em di- novo começarem as preces.
tudo
encontrarás
reção à igreja de Nossa Senhora de Fátima em
Não te esqueças que levas a Cristo e com Ele
Chomedey Laval, um grupo de cerca de cento
tudo encontrarás.”
e cinquenta Romeiros.
Para todos os irmãos e para todos os benfeitoRomeiros de Montreal que há mais ou menos
res
um colossal obrigado e votos de uma Feliz
trinta anos pela Quaresma vem dos mais variae Santa Páscoa. Um obrigada muito especial a
dos pontos de Montreal e Laval e seus arredores,
todos os que na Romaria ajudaram sobretudo ao
cantando e rezando, percorrendo as diferentes
Mestre e irmão Duarte Amaral que tem vindo a
ruas destas duas grandes cidades, cerca de trinta
fazer um trabalho fantástico, fazendo o melhor e
quilómetros e chegamos ao nosso destino cerca
sempre com boa disposição e simplicidade. Ele
das 2h30 da tarde.
continuará a ser o Mestre dos Romeiros para o
O ano de 1563 foi um ano terrível para os mipróximo ano e esperamos que por muitos mais
caelenses pois em junho desse ano a terra comeanos.
çou a tremer com contínuos e terríveis abalos,
Como é linda a Romaria, como é lindo ser
deu-se uma grande erupção de onde saiam chamas, lavas e pedras. Nessa altura e perante tão Os Romeiros são uma das mais antigas, im- Romeiro!
grande aflição os micaelenses viraram-se para o portantes e sentidas manifestações religiosas do
Céu a pedir misericórdia. Fizeram muitas pro- povo açoriano assim como, as festas do Senhor
cissões . Um mês mais tarde houve outra grande Santo Cristo dos Milagres e do Culto do Divino
erupção fazendo redobrar o fervor do povo. As Espirito Santo. Podemos ver como este espírito
procissões continuaram a fazer-se e começaram vai passando de pais para filhos pois vi alguns
as romarias. A caminhada do Romeiro com as pais, mães e filhos. Este sentimento não ficou
suas Ave-Marias e cantos são o grito dolorido apenas dentro da ilha mas viajou no coração de
NATéRCIA RODRIGUES
FOTOS DE HUMBERTO CABRAL

F

de um povo que implora a misericórdia de Deus
para o povo e a proteção do Céu para a terra.
Xaile, lenço, terço ao pescoço, outro nas mãos,
bordão, e saca lá vai ele percorrendo os quilómetros de estrada que se contam por Ave-Marias. À
frente vão dois guias assim como o portador da

quantos das ilhas saíram e parece que ganhou
uma espiritualidade enorme. Foi a primeira vez
que participei nesta Romaria Quaresmal e ao
chegar ao final da caminhada percebi que o trajeto não foi tão difícil. Parecia-me que estava a
ser acompanhada por Ele, que Ele me deu força
assim como a todos os irmãos Romeiros. Transmitindo-se alegria, entusiasmo e consolo foi o
que senti ao ter aceitado o convite que minha filha me vem fazendo há já alguns anos.
“Juntos como irmãos, membros de uma igreja,
vamos caminhando ao encontro do Senhor. No
longo caminhar pelo deserto da dor, não podemos avançar sem a ajuda do Senhor. “
“Ó Romeiro, Ó Romeiro que Deus te chamou
E te chama à conquista dum mundo melhor
Mas se um dia ó Romeiro o temor te impeça de

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
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●
●
●

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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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Primeira Homenagem
Francisca reis
FOTOS DE
HUMBERTO
CABRAL

S

ábado 22 de
abril no Clube de Portugal de Montreal, o
Festival Portugal International
de Montreal organizou pela primeira vez, na comunidade uma
“Homenagem aos Músicos do
Céu” e aos fundadores do céu das
Filarmónicas. Um evento muito
alegre e ao mesmo tempo muito
emocionante para as famílias dos
músicos homenageados.
Iniciou-se o serão com as boas
vindas dos mestres das cerimónias
Marta Raposo e Joe Puga. Foi apresentado o músico Joe Medeiros que
tocou e encantou nossa alma ao tocar as mais lindas melodias do saxofone.
Depois iniciaram-se as homenagens aos Fundadores falecidos das
Filarmónicas, começando com os
Fundadores da Filarmónica Portuguesa de Montreal.
AntÓnio Reis: Nasceu em 6
de outubro de 1923 em Vila Rabo
Peixe, São Miguel Açores. Faleceu
em 30 de outubro de 2004 . Foi um
cidadão exemplar,uma vida repleta
de amor e dedicação a sua família
e cultura Portuguesa. Amigo do seu
amigo. Em 1970, teve ideia de fundar uma filarmonica, então foi ao
encontro de várias pessoas na Co-

munidade para desenvolver a idea.
Em 1972 o seu sonho foi realizado
com o apoio do Senhor António
Pacheco e o senhor João da Mota.
Ficaram eles como os Fundadores
e Filarmónica Portuguesa de Montreal foi criada. Mais tarde o Sr.
António Reis formou mais uma filarmónica. Graças à determinação,
dinamismo em 1978 Filarmónica
do Divino Espírito de Laval foi fundada com o Sr. Olímpio Teixeira e
o Sr. Viriato Pacheco que se encon-

tram ainda entre nós.
Senhor António Reis foi um sonhador, um visionário e fundador
das duas preciosas e valiosas filarmónicas portuguesas.
Manuel Travassos: Nasceu
em 22 de maio de 1936 e faleceu no
dia 3 março de 2016. Marido de Zélia Travassos e pai de 4 filhos. Viveu e trabalhou nos Fenais da Luz
Açores, até à idade de 38 e imigrou
para o Canadá em 1974. Manuel
sempre teve uma forte paixão pela
guitarra portuguesa e adorava atuar
com ela na comunidade. Participou
com muitos fadistas locais e atuou
no Solmar, Estrela do Oceano, Avô
do Fado, Cantinho, e muitos outros eventos na comunidade. Tocar
guitarra era onde ele foi mais feliz
e era muita apreciado por todos os
fadistas locais. O céu ganhou outro
grande músico da nossa comunidade temos a certeza que vai continuar
a jogar para todos os músicos céu.
Fernando André: Nasceu
a 18 de Novembro de 1956 em T.
Os Montes e faleceu no dia 8 de

aos

Músicos

do

Céu

Abril de 2006 em Montreal. Estudou em Vila Nova de Gaia e em
Lisboa onde se formou. Instalou-se
em Setúbal para trabalhar nos estaleiros navais da Setenave. Foi lá
que, inspirado pela grande beleza
do estuário do rio Sado, da Serra
da Arrábida e da península de Tróia
deu asas à sua criatividade para escrever muitos dos seus poemas. Alguns deles foram musicados e cantados publicamente pelo autor em
diversos lugares de Setúbal e Pal-

mada “ILHA VERDA” composta
por 6 músicos. Juntos eles também
gravaram um disco. De 1980 a
2014, foi saxofonista e trompetista na banda Portuguesa chamada
“RENOVAÇÃO” , uma banda muito popular na nossa comunidade
que era composta por 6 músicos.
Aí também gravaram um disco. Depois foi saxofonista e trompetista
numa terceira banda, desta vez uma
banda muito popular que se chamava “Good fellows” composto por 8

mela, nomeadamente no Pavilhão
da Teia, na feira de Santiago, e na
Casa da Cultura. Chegou ao Canadá em Janeiro de 1982. Organizou
concursos de poesia. Participava de
forma ativa nas atuações do Rancho folclórico Praias de Portugal
do qual é membro fundador e foi
diretor em 1983. O grupo de música
popular Vento Norte dos anos 80,
reativou-se em 1998 com o nome de
Recordações e tinha também como
objetivo divulgar as tradições musicais portuguesas. Publicou o livro
“Nas asas do vento” no ano 2000 e
em 2006 “Tão longe e tão perto”.
Manuel Medeiros: Nasceu
em 2 de maio de 1964 e deixou-nos
em 6 de marco 2015. Ele começou a
sua carreira musical em 1971. Aos 7
anos de idade, ele começou a tocar
saxofone na Filarmónica Portuguesa de Montreal. Completou mais de
25 anos com música nesta Filarmónica e juntos gravaram um disco
que foi muito bem aceite na comunidade. Em 1974, foi saxofonista na
sua primeira banda Portuguesa cha-

músicos. Foi igualmente trompetista na banda Da NOSSA SENHORA
DOS MILAGRES de Hochelaga.
Manuel Medeiros também fez parte de uma revista musical em Portugal que Ihe permetiu partir em
digressão com este grupo musical.
Manuel Medeiros foi um músico
excecional de grande talento e era
muito solicitado para participar em
vários concertos em Montreal como
em outras cidades. Um músico com
uma verdadeira paixão que tinha
um som único e pessoal e era sempre muito apreciado e aplaudido por
todos. Manuel Medeiros sem dúvidade deixou na comunidade uma
marca musical inspiradora. Grande
músico, amigo do seu amigo e de
uma grande generosidade incondicional.
Frederico Eusébio Bulhões: Nasceu na Nazaré em
20 de março de 1923. O seu gosto
e talento pela música levaram-no,
desde muito jovem, a aprender o
solfejo e a estudar a teoria da música. Autodidata, estudou harmonia
e composição; aprendeu a tocar vários instrumentos tais como o piano, o acordeon, a viola ou guitarra
clássica e, sobretudo, a guitarra portuguesa que foi sempre o seu instrumento priveligiado. Desde então, a
sua atividade musical foi muito intensa. Tocou durante muitos anos
acordeon e viola no rancho Tamar
da Nazaré com o qual fez várias digressões pela Europa e para o qual
compôs vários corridinhos. Fundou
um grupo musical na Nazaré que

apoio musicalmente vários anos.
Como guitarrista, acompanhou muitos e muitas
fadistas célebres, destacando-se a grande diva do
fado, Amália Rodrigues.
Em 1970, emigrou para o Canadá (Toronto)
onde exerceu uma grande atividade musical
como guitarrista, acompanhando o fado com o
mestre Gaipo. Uns anos depois, veio para Montreal onde permaneceu e continuou a sua atividade musical sempre como guitarrista. Além de
exímio guitarrista, fez várias guitarras artesanalmente que vendeu a vários dos seus amigos e,
mesmo, alunos, a quem ensinou a tocar guitarra
em Montréal. Durante vários anos, com Mestre
Gaipo e tocadores de viola tais como José João,
Luís Duarte e o Sr. José Valadas e muitos outros
ainda entre nós; acompanhou o fado em Montréal e muitos e muitas fadistas da comunidade
em festas comunitárias e restaurantes, destacando-se o primeiro Lisboa Antiga e mais tarde o atual Solmar onde acompanhou igualmente

Amália Rodrigues. É de salientar também o facto que foi um dos primeiros guitarristas portugueses a transcrever algumas das mais reputadas
guitarradas de Carlos Paredes para pauta com o
respetivo acompanhamento à viola. Participou
igualmente em algumas emissões de televisão
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acompanhando o fado. O seu espólio musical
está patente em gravações e documentos escritos. Finalmente, a sua passagem por este mundo
acabou em novembro de 1998. Foi um bocado
de nós mesmos que partiu!
Artur Teixeira Gaipo: Nasceu em 5
Junho 1920 na freguesia da Nossa Sra da Conceição, conselho Grande. Faleceu a 7 de Julho
em Montreal em 2003. Tinha apenas 3 anos de
idade quando foi para a Ilha do Faial. Já com esta
idade agarrava a guitarra e tocava horas e horas...
então assim que começou a ter muito amor e paixão pela música através de uma guitarra portuguesa. Foi comissário de bordo Pan Americana
na Ilha de Santa Maria aí teve a opportunidade
de viajar muito aproveitando ao mesmo tempo
de fazer varios concertos no continente. Mestre
Artur Gaipo, foi o primeiro Açoriano a atuar na
Televisão nos Estados-Unidos e foi muito solicidado para participar em várias festas portuguesas.
Emigrou para o Canadá em 1967 e logo formou
um conjunto de música na Comunidade. Mas
logo abriu uma escola em Montreal onde ensinou vários alunos a tocar a verdadeira guitarra
portuguesa. Participou varias vezes com a sua
guitarista benévolamente nas prisões do Quebec.
Mestre Artur Gaipo foi o embaixador da guitarra Portuguesa nas televisões e rádios canadianas
tais como CTV e Radio Canada e com muito orgulho representava o nosso Portugal. O Mestre
Artur Gaipo, fazia chorar uma guitarra portuguesa.
O artista Álvaro Pereira cantou em homenagem
aos músicos falecidos. O serão foi animado pelo
DJ Morreira que fez um excelente trabalho e que
fez nos dar o pezinho de dança com muita alegria.
O jantar foi uma delícia muito bem confeciona-

do pela equipa Clarisse Cordeiro com Fernanda
Cordeiro, Anabela Cordeiro e Lúcia Ferraria.
A sala do Clube foi decorada por Natalie Marques com os temas da música muito lindo.
Toda a direção do Clube Portugal de Montreal
um grande obrigada pelo apoio a este evento e
ao Festival Portugal International de Montreal.
Foi, sem dúvida, um excelente serão para homenagear algumas pessoas que contribuiram

muito para a nossa comunidade e que finalmente
foram lembrados, pela primeira vez, como músicos e fundadores depois das suas partidas para o
Reino de Deus.
Para as famílias dos homenageados que não puderam estar presente as lembranças serão entregas aos Presidentes das Filarmónicas. Parabéns
ao Joe Puga presidente do Festival Portugal International de Montreal por ter esta linda iniciativa de Homenagens aos Músicos do Céu.

O 25
Livre
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de Abril é uma cria do Pensamento
e uma Visão da Humanidade

Manuel de
Sequeira Rodrigues
mrodrigues@avozdeportugal.com

O

25 de Abril em 1974 não
interrompeu
nenhum
processo de desenvolvimento, pelo contrário encontrou o país numa fase de recessão
económica, que o isolamento internacional
ameaçava agravar. Os portugueses sabem
da experiência sofrida num regime que se
apoiava na censura, que prendia cidadãos
por delito de opinião. Sabido que durante
os 48 anos de regime nunca houve eleições
livres e eram perseguidos os candidatos da
oposição até ao limite bárbaro do seu assassinato. Há limites para a hipocrisia política.
Caetano foi incapaz de enfrentar as contradições centradas na questão colonial, manteve as perseguições políticas e a ausência de
liberdade.
Os jovens na imigração, daqueles negros tempos apenas têm um conhecimento diferido,

Commémoration
de la journée
de la langue
Portugaise et
des cultures
des pays
Lusophones

através do que ouvem e as especulações não
são ingénuas, suscitam indignação e exigem
resposta. Mas esta análise ficará incompleta se
omitir as condições objetivas da vida do povo:
os baixos salários que não permitiam comprar
uma casa, a ausência de livre sindicalização, de
direito à greve e de negociação coletiva, as precárias condições de assistência na saúde, milhares de jovens que ficaram com a quarta classe
por falta de meios na família para continuarem
a estudar, o surto de emigração nos anos sessenta. O 25 de Abril tem sabido enfrentar os
ataques mais violentos, com que têm procurado
desfigurá-lo, porque o povo sofrido sabe que foi
um bem para todos os portugueses e porque não
há revoluções perfeitas.
Já passaram 43 anos e durante estes anos os
portugueses puderam decidir dos seus destinos,
através de eleições livres, escolhendo os seus
representantes nos diversos orgãos do poder.
Muitos avanços se conseguiram, a sociedade
evoluiu para melhor mas é uma constatação
que não podemos ignorar, de alguns anos a esta
parte o retrocesso vem sendo uma realidade. A

Comemoração
do Dia da
Língua
Portuguesa
e das
Culturas
da CPLP

crise de valores que vivemos hoje é bem mais
grave que a crise financeira em que nos lançaram.
A responsabilidade e a dignidade do País têm
sido postos em causa por dirigentes sem idoneidade para o exercício das funções que têm
desempenhado. Só não assistimos ainda a ações
de rutura violenta, porque os valores Democráticos, Cívicos e de Paz, fruto do 25 de Abril de
1974, continua a sobrepor-se a todos os sentimentos de revolta. Os cidadãos têm de ser intervenientes nas decisões que lhe dizem respeito,
sejam individuais, sejam de sentido coletivo,
com uma democracia que viva connosco e não
venha bater à porta de tempos a tempos, para
nos pedir um voto.
Neste conceito é possivel acentuar a primazia
que se explicam numa condição moral para acabar com a corrupção, com o não cumprimento dos mais elementares deveres por parte dos
dirigentes, sermos capazes de recuperar um
verdadeiro Estado Social devidamente adaptado aos novos tempos que vivemos e de dar
resposta aos anseios de uma enorme maioria de
cidadãos que se não revêem nos dirigentes que
nos desgovernam, enfrentar o esquecimento
que nos nega e o silêncio que nos quer ignorar.
O 25 de Abril é uma criação do pensamento livre. Creio que a coincidência da vontade
com o conhecimento e uma paixão permite
o aperfeiçoamento das sociedades de Portugal e do Mundo. Viva Portugal! Viva o 25 de
Abril!
Aniversário de casamento

sobre
o
mar
à propos de la mer
Invitation

Convite

À propos de la mer

Sobre o mar

Une expérience visuelle et musicale intégrant la
poésie portugaise, angolaise et brésilienne, qui
sera offerte par l'écrivain Ondjaki (Angola),
le guitariste Marcello Magdaleno (Brésil)
et le pianiste Renato Diz (Portugal).

4 mai, 19 h
Centre d'essai de l’Université de Montréal
Pavillon J.-A.-DeSève
2332 boul. Édouard-Montpetit, 6e étage

Entrée libre

Le nombre de places disponibles est limité.

CONSULADO-GERAL DO

Consulado-Geral de Portugal
em Montreal

MONTREAL

Espetáculo musical e visual que celebra a poesia de
Portugal, de Angola e do Brasil e que conta com as
atuações do escritor angolano Ondjaki, do guitarrista
brasileiro Marcello Magdaleno e do pianista
português Renato Diz.

4 de maio, às 19 h
Centre d'essai da Universidade de Montréal
Pavillon J.-A.-DeSève
2332 boul. Édouard-Montpetit, 6º andar

Entrada livre

O número de lugares disponível é limitado.

Feliz Aniversário ao Eddy Silva

Baile
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em

Branco

Telmo barbosa
tbarbosa@avozdeportugal.com

O

Oriental, pelo segundo
ano, mas o primeiro
deste evento na comunidade,
festejou com uma sala quase
toda de branco num saboroso jantar de cozido à portuguesa.

Mimi Oliveira, Telmo e Melanie Barbosa.
Com uma noite bem animada, os “Orientalistas” tiveram uma grande surpreza inesperada do
filho de um ex-diretor radicado há muitos anos
em Portugal, José Inácio, deixando o Canadá
com a idade de dois anos, David Inácio, hoje
um homem e um bom morcado dos amadores
de Santarém realizou um sonho de muitos Anos
visitando o Clube Oriental que seus pais tanto falavam. Muito comovido, David e sua amiga receberam do Presidente uma pequena recordação
e despedindo, e dizendo que para a próxima vez

O DJ Lucky contribuiu para que todos não ficassem pesados fazendo dançar os presentes com a
grande variedade de música da sua caixinha.
Parabéns a Você, Florindo Neves, cantado pelos
seus colegas, diretores e amigos pelo seu natalíestaria presente com os seus pais.
cio.
Luís Pereira, David Inácio e Elizabete Lopes O Presidente senhor Gilberto Alves agradeceu
tiveram dificuldade para escolher os dois casais a vinda a todos e que a próxima festa será no dia
da noite vestidos bem a rigor pois a tarefa não foi 13 de maio, Dia da Mãe com Júlio Lorenço.
fácil. Os dois premiados foram Florindo Neves, O ORIENTAL, O MAIOR.

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts Belo condomínio com 2 qts fechados.
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 900pc. Chão em madeira. 2 terraços, lareiInsonorização superior. 2 balcões.
ra ao gás. Estacionamento incluído.
Elevador. Garagem. $459,000
$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts.
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão.
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel
imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem
situado.Quintal com estacionamento.
Renovado. Interessante para proprietário
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts.
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quintal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital.
2 estacionamentos. $989,000 negociavel
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O Teatro que retrata o Culto do Senhor Santo
Cristo dos Milagres com a venerável
Madre Teresa da Anunciada
Manuel de
Sequeira Rodrigues
mrodrigues@avozdeportugal.com

E

manuel Martins criou um
conceito para celebrar o
teatro e a língua portuguesa
no Québec e os atores de mãos dadas a acreditar desde o início neste projeto de divindade,
sob a direção e encenação de Emanuel Martins, sobem ao palco do salão da igreja Nossa Senhora de Fátima em Laval no dia 6 de
Maio, sábado às 19h30, com o apoio da casa
dos Açores.
O culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres é a
peça que vai ser apresentada nesta edição de divina comédia. Esta peça de Teatro assume a história e a fé de uma jovem freira que procurou a
importância cultural, divindade e a humanidade
em Jesus Cristo, no Convento da Caloura onde
viveu desde os seus 23 anos em Água de Pau na
ilha de São Miguel, com o poder persuasivo da
palavra e das suas ações, numa particular visão
divina. A prová-lo temos ainda hoje as maiores
Festas religiosas dos Açores e na Imigração com

destaque para Montreal... As Festas de Senhor
Santo Cristo dos Milagres e a manifestação da
irmandade foi instituida em 17 de Abril de 1765.
O teatro, sendo uma marca indelével dos portugueses, apresenta-se com esta rica programação
em Laval no dia 6 de Maio e a convite do Presidente da Camara Municipal da Ribeira Grande
nos dias 10 e 13 de Junho em Rabo de Peixe no
Cine-Miramar Açores.
Aqui fica o convite a todos, para reservarem
bilhete e participarem na primeira sessão. Esta
oferta cultural e de espiritualidade, ocupa os
tempos livres dos atores: Fernando Pacheco, Álvaro Soeiro, Cândida Martins, Fátima Medeiros,
António Furtado, Oriana Ferreira, Esménia Furtado, Gilberta Pereira, Annabela Couto da Silva, Manuel António Pereira, Emanuel Martins,
numa perspetiva de troca e união e está revestida
de um valor maior porque todos os intervenientes trabalham em outras áreas profissionais. Em
palco são apresentadas muitas cenas a não perder e música Gregoriana. Será uma oportunidade para o público português ver a magia da arte
e que prometem momentos memoráveis com a
vida da Madre Teresa da Anunciada.

Arcebispo

elogia “milagre” que
sustentou Canonização dos Pastorinhos

O

arcebispo de Olinda e Recife mostrou-se hoje satisfeito por ter sido uma
criança da arquidiocese brasileira a viabilizar o processo de canonização dos pastorinhos de Fátima, que se vai realizar a 13 de
maio.

“Fiquei surpreso, fiquei contente e feliz que
Recife tenha dado essa contribuição. Todos
aqui ficaram muito satisfeitos e felizes que
esse facto tenha sido levado em conta. Não
conheço a criança, mas pretendo entrar em
contacto para conhecê-la”, afirmou à Lusa Antônio Saburido. O caso do “milagre” reconhe-

cido pela igreja católica data de 2007, quando
uma criança, então com seis anos, recuperou
incólume de danos cerebrais considerados irreversíveis depois de uma queda de sete metros. Na altura, Antônio Saburido era bispo
de Sobral, no estado do Ceará (nordeste), e a
arquidiocese de Recife era dirigida pelo seu
antecessor, José Cardoso Sobrinho. Por isso, o
arcebispo admitiu não conhecer pessoalmente
a criança, até porque a avaliação deste caso foi
feita pelos serviços da postulação da causa de
canonização dos pastorinhos beatos Jacinta e
Francisco Marto, em Portugal. O caso foi considerado formalmente “milagre” pela Igreja
católica em 23 de março passado e diz respeito a uma criança brasileira, que na época tinha
seis anos. A criança “estava na casa do avô,
brincando com a irmãzinha, quando caiu, por
acidente, de uma janela de cerca sete metros
de altura, sofrendo um grave traumatismo crânio encefálico, com a perda de material cerebral”, de acordo com a Rádio Vaticana.
Depois de transportada para “o hospital, em

coma, foi operada” e os médicos disseram que,
“caso sobrevivesse, viveria em estado vegetativo ou, no máximo, com graves deficiências
cognitivas”. A Rádio do Vaticano escreveu
que, “milagrosamente, após três dias, a criança recebeu alta, não sendo constatado nenhum
dano neurológico ou cognitivo”. A 02 de fevereiro de 2007, uma equipa médica, segundo a
mesma fonte, deu um “parecer positivo unânime sobre o caso, como ‘cura inexplicável do
ponto de vista científico’”. Na descrição da
Rádio Vaticana, “no momento do incidente, o
pai da criança havia invocado Nossa Senhora
de Fátima e os dois pequenos beatos”.
“Na mesma noite, os familiares e uma comunidade de irmãs de clausura haviam rezado com insistência, pedindo a intercessão dos
pastorinhos de Fátima”, descreveu a emissora
católica. O Vaticano anunciou na quinta-feira
que o papa Francisco vai canonizar, a 13 de
maio, os dois pastorinhos Jacinta e Francisco
durante a visita a Fátima para assinalar o centenário das “aparições”.
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SERVIÇOS consulares
Embaixada de
Portugal em Otava

T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
padaria

Câmbio do dólar canadiano
24 de ABRIL de 2017
1 euro = cad 1,471630
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

eletricidade

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

www.solmar-montreal.com

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Algarve
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
importadores

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

serviços
financeiroS

rlA RÉNOVATION

assure-toi.ca

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

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

111 St-Paul Este.
T.: 514.861.4562

renovações

agência

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

restaurantes

Tel.: 514-575-9605
2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Produtos do mar
EDUÍNO MARTINS
Cel.: 514.862.2319
Bruno COSTA
Cel.: 514.885.4724
Danny Pena
Cel.: 514.688.4576
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

restaurantes

514.522.5175

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

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

contabilista

monumentos

Construção de monumentos

JOEM CONTABILISTAS

sempre mais perto de si

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

1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

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.

T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

Filarmónicas

igrejas

Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

vende-se

VENDE-SE VIVENDA

514-267-8766

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Linhas da mão e cartas. Vidente com
dons naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

notários

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045
T.: 514.252.5233

Cansado de pagar tanto
para a televisão telefona já:

Controle o seu peso.
Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3 dias.
Carlos Palma
514-961-0770

dentista

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM ANUNCIA.
serviços

GRANITE
LACROIX INC.

escolas

Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406

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

A mercearia das
famílias portuguesas

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Ranchos Folclóricos

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

CENTROs

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

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

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.:514.251.9791
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
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

Qualidade Superior em
Marinha Grande, Portugal.
Perto das praias da Nazaré
e São Pedro de Moel.
Contactos:

514-425-9181
germeniola@gmail.com
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EMPREGOS

EMPREGOS
Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
Restaurante português procura um(a) cozinheiro(a)
e um/a assistente de gerente com experiência para
trabalhar a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022
Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza
com experiência, de preferência com referência.
Altino Botelho: 514-327-5200
Precisa-se de uma “nanny”, governante energética
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Segundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003
PRECISA-SE DE HOMEm PARA INSTALAção
DE ALUMíNIO COM OU SEM EXPERIÊNCIA
TEL.:514-362-1300

Paisagista Robert Caucci

Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de
pedra e alcatrão com experiência e carta de condução
de classe 5. Precisamos também um assistente paisagista. Assunto sério e salário segundo a experiência.

514-766-8390

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para
trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois anos
de experiência. Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

Casa Minhota
Precisa-se de um adjunto cozinheiro com

experiência para trabalhar a tempo inteiro.
514-443-8893 ou 514-842-2663
PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Bom trabalhador. Nora: 450-628-5472

A empresa Platinum Porc Products está atualmente contratando para os seguintes cargos:
- Senhora de limpeza a tempo inteiro.
- Condutor com excelente registro de condução a tempo inteiro.
- Secretário executivo a tempo inteiro deve
ser fluidamente bilingue e conhecer o Microsoft Office completamente e capaz de lidar
com um ambiente de ritmo rápido e crescente no negócio.
- Vendedor de Porco: Contactar mercearias na área de Montreal junto com outros
clientes a tempo inteiro.
Todos os candidatos devem ter experiência,
devem falar inglês, francês e português.
Para mais informações contacte:
514 573-3886 e info@platinumporc.com
Somos uma família que fala inglês em Montreal e
estamos à procura de uma governanta/ Gerente
de Casa responsável, enérgica, inteligente, trabalhadora e com experiência a tempo inteiro (40h/s
| 575$/semana). Tarefas domésticas gerais. Com
carta de condução válida. Por favor, envie as suas
informações juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e será contactada com mais detalhes.
Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a
tempo inteiro com experiência.
Patrícia: 514-814-0362

Precisa-se de uma pessoa para trabalhos gerais
tal como pequenas reparações e manutenção
de edifícios. Deve ter a sua ferramenta e ter
experiência neste ramo. Carlos: 514-601-8798
Precisa-se de um trabalhador em “Pavé Unis”
com experiência. Podem nos contactar para o
514 325-7729 ou enviar o vosso CV para
josbucaro@bucaro.ca
Terrassement Sicurella et fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal
e seus arredores. Tipo de trabalho: dominando as técnicas variadas em colocação de pedras, muros, escadas, calçadas, turfa etc. Confortável na condução de
material de construção (escavadora/camião). Com 2
anos de experiência e carta de condução. 40h por semana. Excelente salário segundo a experiência.
Peter au 450-465-2969
ou info@sicurellaetfils.com
Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa com experiência.
514-274-3396
Precisa-se de uma equipa com experiência em
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios
a tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um
carro. Homens e mulheres podem se inscrever.
Experiência em colocação e polimento de piso em
cerâmica, com máquinas de lavar carpetes, uma
mais valia.
Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977
ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.
O restaurante “La Cabane” precisa de uma
pessoa para trabalhar na grelha com experiência,
apresentar-se no 3872 Boul. St-Laurent.

Precisa-se de empregado preferencialmente
com experiência para instalar, montar e trabalho geral para rampas em alumínio ou metal
com experiência. Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard ou
contatar Enza: 514-327-2200 ou por
email info@mondialuminium.com
Prcisa-se de uma senhora para limpeza/tormar conta
de um condo de um casal. Deve ter experiência e trabalhar sexta-feiras e posibilidade de trabalhar um segundo dia a sua escolha. Deve ter boas referências.
514-341-6016 telefonar da 2ª à 5ªfeira das 9h às 21h

aluga-se

Férias Algarve

Portimao, zona turistica (Ribeirinha) T1, equipado, A/C,
5 min carro Praia da Rocha. 20-40 Euros/noite
Tel.: 450-663-8090 | silvinaferreira@hotmail.ca

Aluga-se 41/2 no 8786 Boul. St-Michel. Todo
renovado interior e exterior 775$ por mês.
514-577-8595
Aluga-se 31/2 perto do metro Jarry todo equipado e
com estacionamento para 1 carro.
775$ por mês. 514-563-1211
Aluga-se CASA EM val de brise, LAVAL 101/2,
com 3 casas de banho, 2 salões,
4 quartos, 1 quarto de jantar.
1750$ por mês. 514-563-1211
Aluga-se apartamento renovado com 2 qts fechados,
cozinha em cerâmica, e quartos em madeira,
aquecimento elétrico, entradas para máquina de lavar
e secar. Ideal para casal ou pessoa só. Referências,
deve ser respeitosa e tranquila. 514-354-6568

†

Aldina Tavares Puga

Faleceu em Montreal Senhora
Aldina Tavares Puga, com 89
anos de idade, esposa de Senhor José Puga.
Deixa na dor seus filhos/as
Eduarda (José), Alda-Marie
(Carols), Jose Carlos Suzanne,
seus seis netos/as, seu irmão
José Tavares, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 St-Martin este, Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O Funeral foi celebrado segunda-feira dia 24 de abril de
2017 às 10h na igreja de Nossa Senhora de Fátima em
Laval situada no 1815 Favreau Laval e foi sepultada no
mausoléu St. Martin em Laval.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

José David
†
Faleceu em Montreal, no dia 23

de abril de 2017, com 92 anos
de idade, o senhor José David,
natural de Pousoa, Alenquer,
Estremadura, Portugal.
Deixa na dor a sua esposa
Maria José David; filhos José
Manuel David, Joaquim David;
netos/as Amanda, Mathew, Juliana, Sandra, Leliana e Vanessa; bisnetas/o Natacha, Helena,
Tomás, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O Velório será na quinta-feira, dia 27 de abril das 14h às
17h, das 19h às 22h e sexta-feira das 8h às 9h. Seguir-se-à a missa de corpo presente às 10h na igreja Santa
Cruz e será sepultado no cemitério Côtes-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

Joaquim henriques
†
Faleceu em Montreal, no dia 19

de abril de 2017, com 85 anos
de idade.
Deixa na dor a sua esposa Júlia
Lopes Pedro; filhas Philomena
(Tony) e Teresa; netos Philippe-Anthony (Christina), Lourenzo;
irmã Isaura, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a
cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Bruno Costa
O funeral foi segunda-feira, dia 24 de abril às 13h na
igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval e foi sepultado no cemitério Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Haja.

MEMORANDUM
11º 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, 29 de Abril de 2017, pelas
11h30, na Igreja Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente a
todas as pessoas que se dignarem assistir a este ato religioso.
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Time escolhe Lisboa como um
dos 10 melhores destinos
da Europa
A
famosa revista norte-americana
aponta os preços baixos da capital
portuguesa como um dos grandes trunfos para os turistas.

Bonita, barata, segura... a cidade de Lisboa é um dos paraísos da Europa para a

revista Time.
A “atitude renovada” da maior cidade
portuguesa é destacada na publicação norte-americana, que deixa várias dicas para
os visitantes que pretendam passar alguns
dias na capital.
A Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, os pastéis de Belém, o elétrico
28, Alfama, a Sé e o Museu Berardo são
destacados como as paragens obrigatórias
numa cidade que a Time destaca pelos
baixos preços e pela segurança. Foi também publicada na lista as restantes cidades escolhidas como os melhores destinos
europeus, segundo os critérios de preço,
segurança, qualidade dos transportes público.

Televisão

australiana diz ter provas
que podem solucionar caso Maddie

P

caça palavras | Adjetivos

chato
divertido
fofoqueiro
culto

modesto
otimista
bonito
corajoso

esperto
leviano

Carneiro: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Não seja egoísta, pense
nos sentimentos das outras pessoas. Proteja as suas emoções
tornando-se cada dia que passa num ser humano mais forte e
então sim, será feliz! Saúde: Tente relaxar um pouco mais, anda
com os nervos à flor da pele. Dinheiro: Seja prudente na forma como gere
as suas finanças. Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem sonhava há
algum tempo poderá surgir inesperadamente. Saúde: O seu nível de
cansaço encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais horas.
Dinheiro: Período favorável para novos negócios, poderá surgir uma
proposta há muito aguardada. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39
Gémeos: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa
Crueldade. Amor: Todos os conflitos se resolverão com muita
calma e compreensão. Saúde: Momento estável, aproveite para
descansar. A Vida espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco
propício para investimentos em grandes proporções.
Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
Caranguejo: Carta Dominante: o Mágico, que significa
Habilidade. Amor: Os seus filhos sentem a sua falta, dê-lhes mais
atenção. Seja um bom professor, eduque para que os mais jovens
tenham uma profissão, mas, sobretudo, eduque-os para a vida.
Saúde: Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: Fase
equilibrada, sem alterações de maior. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

ais de Maddie pedem que a estação
televisiva comunique as informações
que tem à polícia.
Uma televisão australiana fez um anúncio
bombástico: diz ter
informações exclusivas de provas
no caso do desaparecimento de Madeleine McCann.
No entanto, não
tenciona revelá-las, nem sequer à
polícia, até ao próximo fim de semana.
A estação televisiva vai transmitir
um documentário
sobre a menina que
desapareceu
na
Praia da Luz, em
2007, e diz mesmo
que as informações que tem poderão resolver o caso. O ex-inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral, é um dos entrevistados que faz parte do trabalho da televisão
australiana.
Um porta-voz da família McCann, citado
pelo Daily Star, pediu que estas informa-

Horóscopo

ções fossem divulgadas às autoridades
“imediatamente”.
“Se o programa da televisão australiana
tiver qualquer linha de investigação nova

e credível, esta deve, naturalmente, ser entregue imediatamente à polícia”.
Esta revelação surge numa altura em que
o casal Kate e Gerry McCann se prepara para assinalar o décimo aniversário do
desaparecimento da sua filha. Madeleine
teria, hoje, 13 anos.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade.
Amor: A sua vida afetiva beneficiará desta sua fase mais
sentimental. A força e a humildade caminham de mãos dadas!
Saúde: Nada o preocupará. Dinheiro: Não gaste as suas finanças
em bens desnecessários.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

Sagitário: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Esclareça as situações conflituosas recorrendo ao diálogo.
Uma personalidade forte sabe ser suave e leve como uma pena!
Saúde: Cuidado para que possa evitar gripes e constipações.
Dinheiro: Neste campo nada o afetará. Números da Sorte: 8, 17,
22, 24, 39, 42

Virgem: Carta Dominante: O Carro, que significa Sucesso. Amor:
Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade
sentimental. Perdoe-se a si próprio! Saúde: Não se medique,
procure um médico. Dinheiro: Se quiser entrar num novo negócio,
esta será a melhor altura.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

Capricórnio: Carta Dominante: O Imperador, que significa
Concretização. Amor: Aproveite este momento de boas energias
para estar com o seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante
nesta área. Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O
sucesso espera por si! Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

Balança: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa
Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Não fique
desatento ao que se passa à sua volta. A força do Bem transforma a
vida! Saúde: Sentir-se-á em forma e sem preocupações. Dinheiro:
Poderão surgir algumas dificuldades.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Escorpião: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe
proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro
risonho! Saúde: Não cometa grandes excessos alimentares.
Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

Aquário: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Para que a sua relação permaneça estável,
confie mais no seu amor. Saúde: Evite comer tantos doces para
não prejudicar o seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais
seriamente num projeto, se for esse o seu desejo.
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia
e Prosperidade. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim
não viverá as alegrias e felicidades de cada momento que passa.
Dedique algum do seu tempo à vida familiar e social. Saúde:
Consulte o seu médico para que faça um check-up ao seu
organismo. Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de algum
dinheiro mais tarde.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

Manhã

de

Abril

jorge matos

N

uma
manhã
de
Abril acordaram
vermelhos e inchados com cantigas nos olhos e
cravos nas pontas dos dedos. Levantaram-se todos contentes mudos de espanto e diziam baixinho
Agora é que é Bom!

O fascismo rebentara finalmente,
como um absesso de meio século
cheio de raízes torcidas e velhas saindo por ouvidos e por cantos escuros
do corpo humano. E à grande ferida assim aberta nos braços da vida,
seguia-se agora a cura difícil e venenosa. Milhares estavam de férias há

muitos anos, em cantos diferentes da
aldeia terrestre. Abriram-se as portas das estradas do mundo, aviões
e comboios trouxeram tantos filhos
da Pátria à cama da mesma. De Caxias, Moscovo, Londres, Peniche, e
de outras terras distantes, todos de pé
nas praças da Pátria cantando e rindo
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bandeiras ao vento. Milhões de mãos
abertas no ar cantando a libertação,
milhões de esperanças inflamadas
num amor de milhões de beijos mais
fortes que o próprio amor. Mas há
sempre um que faz atropelos, e os
dias foram saltando, correndo, passando e o amor comum começou a
murchar. A ânsia de saneamentos, a
ânsia de insultos, a ânsia de partidos
e de bons salários. E o amor comum
continuou marchando, marchando,
marchando. Já não há
flores na praça, os muitos milhões de mãos
abertas fecharam-se em
forma de murros e os
milhões de beijos passaram a ser dados com
dentes.
Novas formas de governação nasceram e
cavalgam sinistras cores políticas rasgando-se em desafios. Descobriu-se que naquela
manhã de Abril tinha-se construído a primeira fábrica da
Pátria nova. Fabricaram-se estrelas,
galões, fabricaram-se partidos, jornais medos e ódios, Fabricaram-se
crises à beira de bancarota. Aquela
manhã de Abril não se apaga das recordações, ela foi de facto o fim da
ditadura. Cura difícil e venenosa,

que milhares para os quais pessoas
sofreram os efeitos, nunca perdoarão, no entanto há outros milhares
que resta sempre a esperança de que
a primeira fábrica da Pátria nova, fabrique o que o povo quer. Viver condignamente, em Paz e em liberdade.

Dia Mundial
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do Livro
foi comemorado em Montreal
Francisca reis
freis@avozdeportugal.com

D

omingo passado no Centro
Comunitário Santa Cruz
os Amigos da Biblioteca Jose
de Almansor comemoram “O
Dia Mundial do Livro”, um evento com o lançamento do livro “Versejando” livro de Poemas de
Deolinda Xavier Cabo. Foi também o momento
de conhecer o escritor Patrice Lessard e a escritora Maria João Dodman.

texto que está no livro Andarilha, a sua décima Ilha
das viagens dos hífens e dos afetos que a ligam aos
Açores. Uma ilha eclética onde se baila chamarrita
à beira do lago Ontário, onde se misturam sopas
do Divino Espírito Santo e maple syrup e onde se
transformam açorianidade em Azorean-ties.
Em seguida foi apresentado Patrice Lessard, natural de Louiseville, Quebeque. É professor no Collégio Bois-de-Bologne. É autor do livro de contos

“Je suis Sebastien Chevalier” e dos romances “Le
Sermon aux poissons”, “Nina”, “L’enterrement de
la sardine”, e “Excellence poulet”.
Patrice Lessard nos falou da sua ligação emocional a Portugal e dos seus livros. A ação do primeiro romance “Le sermon aux poissons” decorre em
A apresentadora do evento, a Sra. Maria João Sou- Lisboa, cidade onde, em grande parte, foi escrito.
sa (MAJAO), ofereceu as boas vindas a todos pre- Patrice Lessard ficou apaixonado por Lisboa onde
sentes e apresentou Maria Joao Dodman, natural de
Ponta Delgada, São Miguel, Açores, que vive no
Canadá desde 1989. Obteve uma licenciatura em
Espanhol e Francês e um mestrado em Literatura
Ibérica pela Universidade de Western Ontário com
uma tese sobre Gil Vicente. É doutorada pela Universidade de Toronto com uma dissertação sobre
a Beleza e a Monstruosidade na Literatura Ibérica Renascentista. É professora na York University,
onde leciona cultura e literatura portuguesas. Entre as suas publicações, constam trabalhos sobre
Gil Vicente, Mariana Alcoforado, Dias de Melo e
outros. Em 2016 publicou o livro “Andarilha (Viagens de um hífen)”. Maria João Dodman leu um

concelho de Palmela. Aos 10 anos foi morar para
Silves, no Algarve junto com os pais. Aí terminou
o ensino primário, e depois passou pela escola secundária de Silves.

MEMORANDUM
FELIZ ANIVERSÁRIO

Agueda Puga
1935-2016

regressa frequentemente. Também a acão dos seus
romances “Nina” e “L’enterrement de la Sardine”
decorre em Lisboa. Desde a primeira visita ficou
fascinado pela mentalidade aberta e calorosa dos
portugueses.
Houve um momento musical de guitarradas com
Tony Cunha. Dois jovens, Amália e Ricardo, leram
poemas da poeta que estão incluídos no livro.
A Sra. Maria João leu a biografia e apresentou
Deolinda Xavier Cabo, filha de pai ferroviário,
nasceu numa pequena estação chamada Fonte, no

Aos 18 anos foi para o Barreiro, e ai completou o
curso de “Formação Geral de Comércio” na Escola
Industrial e Comércio Alfredo da Silva. Empregou-se na companhia C. Santos S.A.R.L. onde trabalhou mais de 20 anos. tendo saído para emigrar
para Montreal.
Foi há cerca de 20 anos que escreveu o seu primeiro poema e que outros se seguiram, os quais
talvez por timidez, guardou ciosamente numa
gaveta. Todos foram convidados a um Porto de
honra.

oportunidade de investimento no Algarve
Venda de moradias e apartamentos, com rendimento garantido, caso queira
alugar, empresa imobiliária com laços em Montreal, que se ocupa do
pós-venda, crédito de habitação, aluguer e gestão

Para

mais informações:

514-899-9288

Dominga
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na

Família

sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

E

sta semana foi uma semana muito especial
para o jornal A Voz de Portugal. Há um ano festejou-se o 55º aniversário
do jornal e ao mesmo tempo fomos com o editor, Eduíno Martins e todos os colaboradores
deste jornal mordomos do Espírito Santo da
Santa Cruz.
“Alva pomba que meiga aparecestes,
Ao Messias no rio Jordão,
Estendei vossas asas celestes
Sobre os povos do orbe cristão.
Vinde, oh! Vinde, entre nuvens de glória.
Entre os anjos e bênçãos de amor,
Entre os cantos de eterna vitória...”

Foi muito especial e uma grande honra entrar
na história da comunidade religiosa e ao mesmo
tempo dar um toque na cultura com vários espetáculos com grandes artistas que ajudaram muito
o jornal. Este ano uma das primeiras domingas
foi na casa do chefe de redação deste jornal, Mário Carvalho. Esta linda noite se iniciou em rezas
e cantos e se finalizou em festa em companhia
de amigos e familiares com este grande homem
da terra. Através da noite de folia o Sr. Mário
Carvalho escreveu:
Versos para o meu Senhor
Pai, filho e Espírito Santo
Reino da Santíssima Trindade
Espírito Santo que enxuga meu pranto
E que me promete a eternidade
Versos para o meu Senhor
Vou rimar com certeza
Para louvar o seu Amor
E toda a sua alteza
Que alegria que emoção
Que a minha alma arrasa
Ter a dominga no meu salão
E tantos amigos em minha casa
Que lindas flores perfumadas
E as luzes a brilhar
Agora ofereço estas quadras
Para enfeitar o seu altar
Senhor acaba com a guerra
Com o teu poder profundo
Abençoai o mar e a terra
E todos os povos do mundo
Rezei a Jesus e Nossa Senhora
Aos Santo e ao meu Deus
Pedi que a toda a hora
Olhasse pelos filhos seus
Muitos vieram comigo rezar
E meditar em oração
O Espírito Santo Louvar
Na cozinha e no salão
Os mais novos irão crescer
E aprender a oração
Então irão entender
Esta linda e rica devoção...

do

Mário Carvalho

Já
A
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se

Sonha... Mas Baixinho

quatro jornadas do final, a tabela classi- É simples. Como os vitorianos são finalistas da abriu mais uma vaga para ser ocupada por outra
ficativa dá finalmente sinais de se querer Taça de Portugal e, como consequência, já ti- equipa, neste caso a 6.ª classificada.
compor, tanto em cima como em baixo.
nham um lugar garantido nas provas europeias, Marítimo e Rio Ave, ambos vitoriosos nesta
Se o empate obtido em Alvalade já tinha sido o facto de terem confirmado um lugar europeu ronda, ganharam assim uma motivação extra na
um desfecho aceitável para o Benfica, melhor terão ficado os encarnados ao ver o principal rival
falhar a aproximação.
Sporting e Benfica não protagonizaram um
grande espetáculo de futebol e, por isso, não podem queixar-se do resultado. Para as águias, o
empate soube bem melhor, visto que permitiu
segurar a liderança, independentemente do que
se passasse no jogo do FC Porto.
Os dragões receberam o Feirense em busca de
voltar a «apertar» o líder, mas falharam na tarefa
de marcar golos e cederam um empate a zeros,
que os obrigou a puxar já da calculadora. Mérito também dos visitantes, que foram capazes de
suster as investidas portistas.
Os discursos mantêm-se serenos, ponderados,
sem euforias nem precipitações, o que é normal,
tendo em conta o que aconteceu nas recentes
épocas. Mas também é certo que as coisas estão
bem encaminhadas para o líder.
Mas os números desta jornada ajudaram a alimentar também a luta pela Europa, isto porque,
em função do triunfo sobre o Boavista, o V. Guimarães assegurou matematicamente um lugar
nas competições europeias e, ao mesmo tempo,
«libertou» uma vaga para o 6.º classificado.
luta pela Europa, embora os madeirenses tenham
vantagem de cinco pontos.
Ainda por definir está quem desce à II Liga, ainda que a corda na garganta comece a apertar cada
vez mais. O Tondela deu um passo importante
rumo à salvação, derrotando em casa o Nacional,
um dos rivais na luta pela manutenção.
Por sua vez, os insulares complicaram bastante
a tarefa da manutenção, ficando a cinco pontos
da linha de água, face ao empate do Moreirense
no último jogo da ronda.
Nesta análise não poderia passar despercebido o número de golos marcados (19), resultado de vários triunfos/derrotas por dois ou três
golos de diferença, o que espelha bem o que
vem sendo a reta final do campeonato: jogos
abertos, já sem grandes objetivos pelo meio, e
com algumas equipas a tirarem o pé do acelerador

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
	P	J	V	
1-Barcelona
75 33 23
2-Real Madrid
75 32 23
3-Atlético Madrid 68 33 20
4-Sevilla
65 33 19
5-Villarreal
57 33 16
6-Athletic
56 33 17
7-Real Sociedad 55 33 17
8-Eibar
50 33 14
9-Espanyol
49 33 13
10-Celta de Vigo 44 32 13
11-Alavés
44 33 11
12-Valencia
40 33 11
13-Las Palmas
39 33 10
14-Real Betis
37 33 10
15-Málaga
36 33 9
16-Deportivo
31 33 7
17-Leganés
27 33 6
18-Sporting Gijón 23 33 5
19-Granada
20 33 4
20-Osasuna
18 33 3

Inglaterra
Premier League
E	D
6 4
6 3
8 5
8 6
9 8
5 11
4 12
8 11
10 10
5 14
11 11
7 15
9 14
7 16
9 15
10 16
9 18
8 20
8 21
9 21

P	J	V	
1-Chelsea
75 32 24
2-Tottenham
71 32 21
3-Liverpool
66 34 19
4-Manchester City 64 32 19
5-Man. United
63 32 17
6-Everton
58 34 16
7-Arsenal
57 31 17
8-West Bromwich 44 33 12
9-Southampton
40 31 11
10-Watford
40 33 11
11-Stoke City
39 34 10
12-Crystal Palace 38 33 11
13-Bournemouth 38 34 10
14-West Ham
38 34 10
15-Leicester City 37 32 10
16-Burnley
36 34 10
17-Hull City
33 34 9
18-Swansea City 31 34 9
19-Middlesbrough 24 33 4
20-Sunderland
21 32 5

Itália
Serie A
E	D
3 5
8 3
9 6
7 6
12 3
10 8
6 8
8 13
7 13
7 15
9 15
5 17
8 16
8 16
7 15
6 18
6 19
4 21
12 17
6 21

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

P	J	V	
83 33 27
75 33 24
71 33 21
64 33 19
63 33 19
58 33 17
56 33 17
55 33 15
48 33 12
45 33 12
43 33 12
38 33 11
38 33 11
36 33 10
35 33 9
30 33 7
29 33 7
24 33 6
16 33 3
14 33 2

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
2 4
3 6
8 4
7 7
6 8
7 9
5 11
10 8
12 9
9 12
7 14
5 17
5 17
6 17
8 16
9 17
8 18
6 21
7 23
8 23

	P	J	V	
1-Monaco
80 33 25
2-Paris SG
80 34 25
3-Nice
74 34 21
4-Bordeaux
55 34 15
5-Lyon
54 33 17
6-Marseille
52 34 14
7-Saint-Étienne 46 33 11
8-Nantes
45 34 12
9-Rennes
44 34 10
10-Guingamp
44 34 12
11-Toulouse
42 34 10
12-Lille
40 34 11
13-Montpellier
39 34 10
14-Angers
39 34 11
15-Lorient
34 34 10
16-Metz
34 34 9
17-Caen
33 34 9
18-Dijon
32 34 7
19-Nancy
32 34 8
20-Bastia
28 33 6

E	D
5 3
5 4
11 2
10 9
3 13
10 10
13 9
9 13
14 10
8 14
12 12
7 16
9 15
6 17
4 20
9 16
6 19
11 16
8 18
10 17

1-B. München
2-RB Leipzig
3-B. Dortmund
4-Hoffenheim
5-Hertha BSC
6-SC Freiburg
7-Werder Bremen
8-FC Köln
9-E. Frankfurt
10-B. M´gladbach
11-Schalke 04
12-B. Leverkusen
13-Mainz
14-Wolfsburg
15-Hamburger SV
16-FC Augsburg
17-FC Ingolstadt
18-Darmstadt 98

P	J	V	
70 30 21
62 30 19
56 30 16
55 30 14
46 30 14
44 30 13
42 30 12
41 30 10
41 30 11
39 30 11
38 30 10
36 30 10
33 30 9
33 30 9
33 30 9
32 30 8
28 30 8
21 30 6

E	D
7 2
5 6
8 6
13 3
4 12
5 12
6 12
11 9
8 11
6 13
8 12
6 14
6 15
6 15
6 15
8 14
4 18
3 21
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Olympiakos (agora sim) é campeão grego

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

J
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

72
69
64
56
51
47
42
37
36
35
35
32
32
31
31
25
23
20

RESULTADOS

C

lube obrigado a fazer quatro jogos à
porta fechada, mas sem perder pon-

tos.
O Olympiakos é oficialmente campeão
grego. O clube foi punido apenas com quatro jogos à porta fechada e 150 mil euros
de multa devido às cenas de violência no
encontro com o AEK Atenas, para a taça.

Em cima da mesa estava a possibilidade
de subtração de pontos, o que colocaria em
causa o título helénico, mas a federação
decidiu não avançar com essa medida.
O PAOK Salónica, segundo classificado,
anunciou já um recurso para esta decisão
federativa.

Zidane: «Agora

o Barcelona será
campeão e nós não valemos nada»

Z

inedine Zidane ironizou antes da
deslocação do Real Madrid à Corunha para enfrentar o Deportivo. O treinador merengue não
acha que a derrota no Clássico
com o Barcelona possa afetar a
sua equipa.
«Estamos bem, concentrados no
que temos de fazer», garantiu, em
conferência de imprensa.
Admitindo que o jogo com o
Barcelona era um duelo que
«convinha não perder», Zidane
sublinhou que «são coisas que
acontecem».
«No final de contas são apenas
três pontos e amanhã [quarta-feira] temos outros três para
conquistar. Diz-se muita coisa
e todos podem opinar. Agora o
Barcelona será campeão e nós não valemos nada...Não vamos mudar nada», ga-

rantiu.
Barcelona e Real Madrid têm os mesmos

Juvenis: Benfica

FC Porto

O

vence

Benfica venceu o FC Porto por 2-1,
no Seixal, em jogo da 2.ª jornada
da fase de apuramento do campeão. As
duas equipas chegaram a este jogo vindas de vitórias na ronda inaugural, mas só os encarnados,
treinados por Renato Paiva,
continuam, agora, invictos.
O húngaro Kevin Csoboth foi
a figura do encontro. Marcou o
primeiro golo das águias, aos
23 minutos, e criou a jogada do
segundo, aos 67, marcado por
Renato Matos. Pelo meio, o FC
Porto tinha empatado, com golo
de Tiago Lopes.
Assim, o Benfica segue na frente, em

E

D

6
9
7
8
9
8
6
13
6
11
8
11
8
4
7
7
8
8

2
1
4
6
7
9
12
9
14
11
13
12
14
17
15
17
17
18

GM GS
62
15
63
14
59
28
47
33
44
29
31
28
35
36
31
32
25
43
27
32
27
33
29
39
22
39
28
48
28
36
25
43
23
49
19
48

pRÓXIMA JORNADA

28/04 V. Setúbal 15h30 V. Guimarães
29/04 Boavista 11h00 Tondela
Nacional 11h00 Rio Ave
Benfica 13h15 Estoril Praia
Chaves 15h30 FC Porto
30/04 Arouca 11h00 Moreirense
Feirense 11h00 Marítimo
Braga 13h00 Sporting
Belenenses 15h15 P. Ferreira

21/04 Rio Ave 3-0 Arouca
22/04 Marítimo 3-0 Belenenses
Tondela 2-0 Nacional
E. Praia 3-0 V. Setúbal
Sporting 1-1 Benfica
23/04 Paços Ferreira 3-1 Braga
Guimarães 2-0 Boavista
FC Porto 0-0 Feirense
24/04 Moreirense 0-0 Chaves

		
1-Portimonense
2-Desp. Aves
3-Varzim
4-Gil Vicente
5-U. Madeira
6-Penafiel
7-Benfica B
8-Santa Clara
9-Académica
10-Braga B
11-V. Guimarães B
12-FC Porto B
13-Sporting B
14-Sp. Covilhã
15-Ac. Viseu
16-Cova da Piedade
17-Vizela
18-Leixões
19-Famalicão
20-Freamunde
21-Fafe
22-Olhanense

V
22
20
19
16
14
13
12
8
10
8
9
7
8
9
8
6
5
4

P

J

V

E

D

70
68
58
54
53
53
53
52
52
52
51
50
50
46
45
45
42
41
41
38
36
22

36
36
36
36
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
36
36
36
36
36

21
19
16
13
14
15
15
14
14
13
15
13
14
10
11
12
8
9
10
9
8
5

7
11
10
15
11
8
8
10
10
13
6
11
8
16
12
9
18
14
11
11
12
7

8
6
10
8
12
13
13
12
12
10
15
12
14
10
13
15
11
13
15
16
16
24

RESULTADOS

GM GS
58
50
43
40
41
49
47
36
35
52
48
41
54
38
40
36
33
37
38
33
45
37

30
32
37
33
39
48
48
38
29
42
42
39
52
37
45
48
42
37
46
42
56
69

pRÓXIMA JORNADA
29/04 Portimonense 11:15 Leixões
V. Guimarães B 16:00 Braga B
30/04 U. Madeira 11:15 Desp. Aves
FC Porto B 15:00 Sporting B
Cova da Piedade 16:00 Varzim
Penafiel 16:00 Santa Clara
Olhanense 16:00 Freamunde
Sp. Covilhã 16:00 Gil Vicente
Fafe 16:00 Ac. Viseu
Famalicão 16:00 Vizela
Benfica B 16:00 Académica

23/04 Ac. Viseu 1-0 Portimonense
Freamunde 1-2 Penafiel
Gil Vicente 2-2 C. Piedade
Leixões 3-0 Olhanense
Benfica B 2-1 FC Porto B
Desp. Aves 2-0 Famalicão
Varzim 0-4 Sp. Covilhã
Vizela 0-1 Fafe
Sporting B 3-0 Guimarães B
Santa Clara 0-0 U. Madeira
24/04 Braga B 1-0 Académica

Taça de portugal

75 pontos no topo da tabela, mas os madrilenos têm um jogo a menos.

no

Seixal

igualdade com o Sporting que, também
esta manhã, bateu o Oeiras por 3-1 e também está 100 por cento vitorioso. Os leões,
na próxima jornada, vão ao Olival defron-

2017/05/28

Benfica 12h00 V. Guimarães

Juventus-Barcelona
Borussia Dortmund-Monaco
Bayern München-Real Madrid
Atlético Madrid-Leicester City

1ª Mão
3-0
2-3
1-2
1-0

Celta de Vigo (4-3) Genk
Ajax (4-3) Schalke 04
Lyon (3-3) Besiktas
Anderlecht(2-3)Manchester United

1ª Mão		 2ª Mão
3-2
1-1
2-0
3-2 (a.p.)
2-1
2-1 (6-7)g.p.
1-1
2-1 (a.p.)

MLS

GRUPO East

tar o FC Porto, ao passo que o Benfica vai
a Coimbra defrontar a Académica.

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

J	P

6
8
8
7
7
7
7
8
7
7
7

15
13
13
11
11
10
10
9
8
7
3

GRUPO West

2ª Mão
0-0
1-3
2-4
1-1

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

J	P

8
6
7
7
7
8
8
8
7
7
6

16
14
13
12
9
9
8
8
7
6
4
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Queria mandar
tudo para o inferno quando vi a
foto do meu marido com a amante.
Respeitava muito
a minha sogra e
as minhas cunhadas, mas depois
de saber que elas
falavam mal de
mim a essa mulher fiquei muito
triste. Não podia ficar de braços cruzados e a minha mão direita foi ao José.
Com o seu poder, afastou essas víboras
e deixou o meu homem só para mim.
TODO! Recomendo o José para dominar
os inimigos e atrair o amor. MN

Os meus pais
criaram-me dentro
da boa moral e valores, e por isso a
minha mãe sofreu
muito com o meu
vício nas drogas
e as más companhias. Comecei a
cometer crimes e a
ter um registo sujo.
A polícia chegou
a ir buscar-me a casa! A minha mãe procurou ajuda com o José e ele tirou-me os
vícios e afastou-me de problemas e maus
amigos. Recomendo o José que me tirou
do inferno das drogas. Daniel

Gosto muito de ir
ao ginásio, comer
bem e ter uma vida
cheia de saúde,
sendo essa razão
que levou a minha
cunhada a ter inveja
de mim. Não tenho
culpa que ela seja
preguiçosa.
Usou
um bruxo negro
para me fazer mal
à saúde mas correu-lhe mal. Conhecer o
José e curar-me foi um presente de Deus.
Obrigada Marcos pelos teus trabalhos e
por me mostrares a cara do inimigo. Maribel

