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SeMana de portugal
Procuram-se poetas locais, para organizar uma noite de “poetas e poesias” no âmbito 
das festividades da semana de Portugal no mês de Junho próximo. Os interessados 
devem comunicar com o Sr. Luiz Saraiva, para o telefone 450-629-8530.

caSa doS açoreS do QuebeQue
A Casa dos Açores do Quebeque em colaboração com o Festival Internacional Por-
tuguês de Montreal, convida os sócios e amigos para um almoço que terá lugar no 
domingo dia 25 de maio às 13h00 cuja ementa será: sopa, bife à regional, sobremesa 
e café. Haverá poesia, exposição de pintura e animação. O preço é de 20 poesias por 
pessoa. Marque já o seu lugar ligando para 514-388-4129.

participação daS MotaS naS feStaS do
Senhor Sto criSto doS MilagreS
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 17 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.

roMeiroS na prociSSão do Senhor Santo criSto
O mestre dos romeiros avisa todos os irmãos interessados a participare na Procissão 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Montreal dia 18 de maio de 2014, favor de se 
apresentarem-se 30 minutos antes em frente da Igreja de Santa Cruz com o traje de 
Romeiro menos a saca. Obrigado pela vossa compreenção a todos os irmaos. Duarte 
Amaral, Mestre dos Romeiros.

lançaMento do cd do padre JaSon
O Padre Jason Gouveia tem o prazer de convidar a comunidade para o lançamento do 
seu CD “Cristo Reina”. Segunda-feira, dia 19 de Maio, às 17 horas, no Salão Nobre de 
Santa Cruz, situado no 60 da Rachel O.
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naçõeS unidaS
Manter a paz e a Segurança internacionaiS

Falar hoje de paz e de desarmamento já não pode 
ser entendido como uma forma de «ameaça me-

nor» à sobrevivência da nossa sociedade ou ao enfra-
quecimento dos sesus valores culturais ou morais. É 
a própria sobrevivência da Humanidade que está em 
perigo se não assumirmos o papel que nos cabe de 
preservar a paz  como forma de velar pelo futuro dos 
nossos filhos.
o próprio conceito de desarmamento é já comum-

mente reconhecido como o príncipio do direito in-
ternacional público para tempo de paz que abrange a 
proibição, limitação e regulamentação de certos tipos 
de armamentos. É uma forma pragmática de estabele-
cer um equilíbrio entre as principais potências milita-
res e daqui partir para outras formas de cooperação.
as nações unidas têm vindo a proclamar o desarma-

mento, para o qual foram estabelecidos os seguintes 
objetivos:
- Deter e infletir a corrida armamentista, especial-

mente a corrida às armas nucliares.
- Celebrar e aplicar acordos eficazes sobre desarma-

mento que contribuam de forma significativa para o 
desarmamento geral e completo sob um controle in-
ternacional eficaz.
- Fortalecer a paz e a segurança internacionais, em 

conformidade com a carta das nções unidas.
a onu tem vindo a envolver-se no esbatimento de 

tensões no afeganistão, no golfo pérsico, na África 
austral, no Kampucheia, no saara ocidental em chi-
pre, irão, o iraque, no Médio oriente, na palestina, etc.   
Este esforço de procurar soluções para os conflitos, já 
envolveu cerca de 600 mil solados de 65 países que 
participaram nos esforços de manutenção da paz da 
onu desde que estes principiaram em 1948, e ainda 
cerca de 700 boinas azuis e capacetes azuis que desde 
então foram mortos em missão.
Estes soldados da paz têm tido um papel significativo 

na redução do nível dos conflitos e tensões, sob condi-
ções extremamente difíceis, mesmo quando as causas 
fundamentais das lutas se mantêm , o que frequente-
mente acontece.  as nações unidas não estão prepara-
das para atuar como árbito das grandes potências. Foi 
fundada sob a assumção básica de que existiria acordo 
entre os membros permanentes do conselho de segu-
rança nos principais problemas.
Questões posteriores como o desembarque do suez, 

a descolonização do congo, o problema de chipre e 
da rodésia haveriam de mostrar as contradições dos 
instrumentos de preservação da paz contidos na carta. 
a intervenção das forças de manutenção da paz pode 

ser consequência da iniciativa de um ou mais estados-
-membros ou do próprio secretário-geral. no entanto, 
a realização da operação depende da reunião conjunta 
de três condições: primeiro, a que as partes envolvidas 
em litígio aceitam tal disponibilidade; a segunda, que 
esta tenha uma ampla aceitação na comunidade inter-
nacional, por forma a reunir o número de votos favo-
ráveis no conselho de segurança; e a terceira, que os 
estados-membros ofereçam voluntariamente as tropas 

necessárias.
É de salientar que existem dois tipos de operações 

de manutenção de paz: as missões de observadores 
militartes das nações unidas, os boinas azuis, e as 
forças de manutenção da paz das nações unidas, os 
capacetes azuis. as missões de observadores militares 
são compostas de oficiais desarmados que a pedido do 
secretário –geral se colocam à disposição das nações 
Unidas por Estados-membros que as partes em confli-
to consideram imparciais. as funções de uma missão 
de observadores consiste em verificar e dar conheci-
mento ao secretário-geral sobre o acatamento do ces-
sar-fogo e investigar eventuais violações e fazer um 
esforço para a melhoria das situações de litígio.
as forças de manutenção da paz são compostas por 

contingentes de tropas armadas pelos estados-mem-
bros. normalmente estas forças ajudam a impedir o 
reatamento do confronto, restabelecem e mantêm a lei 
e a ordem, e promovem o retorno às condições nor-
mais. Com esta finalidade, e sempre que seja neces-
sário, autorizam-se as forças de manutenção da paz 
a recorrer à negociação, à persuasão, à observação e 
verificação dos factos. Destacam patrulhas ou inter-
põem-se fisicamente entre os contentores, devendo 
manter permanentemente completa imparcialidade e 
evitar toda a atividade que possa influenciar as preten-
sões ou as posições das partes em conflito.
a onu deveria ter sido sempre e continuar a ser: um 

forum no qual os povos discutem com as armas da pa-
lavra os conflitos em que estão enredados em vez de se 
guerrearem uns aos outros.

Mário Silva, fundador do Site: oS50anoS.coM

63 anos, natural de Barcelos, fundador dos Se-
guros Silva e residente no québec a partir 

de 1974. Está sempre preparado para participar 
na vida cultural da Comunidade. Conheça os mo-
mentos históricos, da Comunidade portuguesa no 
québec. Deixe-se guiar e veja os documentos e fo-
tos em: os 50 anos.com.
É por palavras que Mário silva me remata a peça 

da portugalidade no restaurante casa Minhota, com 
uma descrição brilhante sobre a essência dos mo-
mentos históricos: é, num relance, o sincretismo do 
tempo, feito com as vidas dos simples, dos comuns, 
dos idealistas, dos aventureiros e dos que fugiram 
da guerra colonial, que andaram a espalhar portu-
gal, servindo, sofrendo e guerreando pela liberdade 
e uma vida melhor.
estou de acordo, que este espaço: «os 50 anos.

com» continue... e bom será de exaltar o esforço da 
direção. se quisermos ir mais longe, temos que dar 
de nós uma significativa mais valia no nosso desen-
volvimento e em vários domínios culturais e ativi-
dades comerciais numa colaboração e entre-ajuda 
com todos. Mario silva com a sua alma de artista 
diz que no campo da teoria devemos acrescentar ao 
passado as vivências através de documentos ou fo-
tografias que testemunhem os momentos históricos 
e assim cultivar-mos a troca de conhecimentos, para 
que este espaço cresça no sentido de servir a socie-
dade portuguesa no Québec e no mundo.
o artista que está dentro do Mario, encontra agora 

outras formas de vida e redobradas razões para se 
afirmar na informação. A partir dos anos 70, toma 
parte em diversas atividades comunitárias, nomea-
damente na rádio centre-Ville, em serões com a sua 

voz e viola, no Movimento democrático português 
de Montréal, comissão promotora dos festejos do 25 
de Abril, no Sport Montreal e Benfica, Aliança dos 
profisionais e empresários portugueses do Quebéc, 
co-fundador do programa de rádio Lusofolia, centre 
Multiethnique st. Louis, clube oriental português 
de Montreal, Filarmónica portuguesa de Montréal.
o canada abriu-lhe os olhos para o mundo, mas 

guardou sempre o seu amor por portugal. na famí-
lia, comunicou aos filhos os valores de vida, funda-
dos na dignidade e no trabalho.
Mario silva reside no plateau e tem escritório na 

75 rua napoleon. no plateau a portugalidade se 
pressente nas ruas retilínias... Boul. st. Laurent, du-
luth, rachel, Marie-anne, st-urbain, Mont-royal, 
Villeneuve ou mais simples entre a rua sherbrooke 
e st-joseph, st-denis e ave. du parc.
a história deste lugar mudou muito a partir de 1953, 

por oferecer aos portugueses um palco privilegiado 
para viver: faz parte do coração de Montréal. nas 
fachadas dos prédios se encontram dezenas de no-
mes portugueses, que anunciam o comércio, servi-
ços e o encanto do plateau reside na incrível diver-
sidade histórico-cultural, que ilumina a vida. 
o legado português é apenas um entre tantos ou-

tros: mas no Québec dizem, que os portugueses ti-
veram uma enorme importância no desenvolvimen-
to urbano e conservação do património no plateau.
A nossa influência está bem enraizada na vida 

quotidiana da população, seja nos usos e cos-
tumes, na alimentação, na música e na dança, 
nas práticas comerciais, no tipo de casario e na 
própria fé religiosa, no parque dos Açores e no 
parque de Portugal, nas Associações e nas famí-
lias cuja presença se nota nas portas, varandas e 
jardins de suas casas. É um consolo para a vista 
e um afogo para os sentidos de quem se orgulha 
de ser português.

MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30
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10º aniverSário da utl

Universidade dos Tempos Livres 
(UTL) comemorou, no sába-

do passado, a sua primeira década. 
Com o salão de festas de Santa Cruz, 
repleto de alunos, de ex-alunos e de 
simpatizantes, o Pe. José Maria Car-
doso, fundador e reitor da universi-
dade, salientou que a instituição com 
os seus dez anos, já fez a sua marca 
na comunidade. 
com os mais de vinte cursos anuais e 

com as suas centenas de alunos, a utL 
é desde a sua criação, uma instituição 
de referência na comunidade portugue-
sa do Quebeque e tem sido apresentada 
como exemplo a seguir noutras comu-
nidades portuguesas espalhadas pelo 

mundo.
após o jantar partilhado, o rancho 

Folclórico português de Montreal da 
utL, o mais antigo da comunidade, 
com os seus trajes coloridos, dançou 
duas modas bem Minhotas. 
alunos e animadores da universidade 

são gente alegre e divertida. a esmeral-
da e o rui, de “santa cruz tem talen-
to”, interpretaram um fado da Mariza e 
uma canção do tony carreira. os alu-
nos do curso de inglês, em coro, canta-
ram “somewhere over the rainbow”. o 
jovem elijah, que o vimos crescer em 
santa cruz, depois do sucesso obtido 
de quando “santa cruz tem talento”, 

AnTERO BRAnCO
FOTO DE
MAnUEL nEVES

interpretou “Happy”. 
entretanto, alunos e professores, ho-

menagearam o padre josé Maria, pelo 
sucesso obtido ao longo dos últimos 
dez anos e recordaram a merecida con-
decoração recebida do presidente da 
republica portuguesa, professor aní-
bal Cavaco Silva, com o grau de Ofi-
cial da ordem de Mérito, pela criação 
da utL. 

Logo de seguida, a elizabeth carrei-
ro, animadora da “soirée”, convidou as 
classes da dança em linha, da Louise 
e da irene, assim como o da dança so-
cial a darem uma demonstração do seu 
talento e aprendizagem. E por fim o 
Rancho da UTL, finalizou o espetáculo 
com uma demonstração do folclore de 
nazaré com o “corridinho Mar e Ven-
to” e o “corridinho da nazaré”.

Por fim, o Eusébio deu largas ao seu 
DJ, animando assim o bailarico, que 
a nossa gente tanto aprecia. Muitos 
parabéns à Universidade dos Tem-
pos Livres e continuação de mereci-
do sucesso.

eSpírito Santo

Após o envio das coroas e bandei-
ras do Espírito Santo, realizado 

na igreja de Santa Cruz, no passa-
do Domingo de Páscoa, as quarenta  
famílias que têm, este ano, os seus 
Domingos ou Domingas, foi-lhes en-
tregue, pelo Padre José Maria, esta 
oração, para a recitarem no início 
dos terços:

- Vinde espírito santo enchei os cora-
ções de vossos fiéis e ascendei neles o 
fogo do Vosso amor; 
enviai senhor o Vosso espírito 
e tudo será criado 
e renovareis a face da terra.
oremos:
Ó deus que instruístes os corações 

de Vossos fiéis 

com a Luz do espírito santo, 
fazei que apreciemos retamente todas 

as coisas 
segundo o mesmo espírito 
e gozemos sempre de sua consolação. 
isso Vos pedimos ó pai 
em nome de jesus cristo Vosso Filho 

nosso senhor 
na unidade do espírito santo. 
amém.
na celebração do envio, aonde todos 

os estandartes do espírito santo são 
benzidos, participaram seis famílias da 
associação do espírito santo, dezano-

ve de santa cruz, uma da Filarmónica 
portuguesa de Montreal, sete do West 
island e outras sete do centro comuni-
tário do espírito santo de anjou.
o nosso amigo eddy sá, que teve, 

pela primeira vez, o primeiro domin-

go da Filarmónica, continua comovido 
e impressionado com a generosidade 
das pessoas. até amigos distantes, lhe 
ajudaram,  como foi o caso do josé ta-
bicas, da padaria estoril de gatineau. 
outros aqui de mais perto, como josé 
Froias, Fernando Barbosa, josé perei-
ra, josé piques, eduino Martins, pe. 

josé Maria, joão Balança, c.a. da 
Filarmónica portuguesa de Montreal, 
josé Manuel silva, dimas Bolhões da 
padaria guizot, família teresa e Fran-
cisco pacheco, Fátima e Manuel tor-
res, Manuel isidoro, a sandra e o pe-
dro, o sergio e o eduardo revoredo, 
josé Freitas, Marco paulo, seus irmãos 
Fernando e Benny e tantas outras pes-
soas que de uma maneira ou de outra 
contribuiram para o sucesso da sua do-
minga.
Uma experiência que o Eddy dificil-

mente esquecerá. 

AnTERO BRAnCO
FOTOS DE 
EDGAR DOS SAnTOS
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Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Le forfait n’est offert qu’au Québec. Taxes en sus. +Sur le réseau de Fido. La couverture n’est pas offerte dans certaines régions 
du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Des frais d’itinérance s’appliquent à l’extérieur du réseau de Fido au Canada. Consultez fi do.ca/itinerance pour obtenir 
de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs d’itinérance au pays. 1. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux ans. Les 
données sont un service mensuel compris dans les forfaits standards. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés 
aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. 2. Données additionnelles : 10 $ pour 500 Mo ; 
utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. Consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de données en itinérance facturé à 
l’utilisation. 3. Le temps d’antenne ne comprend que les appels faits du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 
20 ¢ la minute. 4. Les forfaits comprennent les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. Les 
messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris 
et sont facturés aux tarifs en vigueur. 5. Le service permet la réception et la sauvegarde d’au plus trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. © 2014

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900

45$
   por mês1

v
v

1 Go de dados2

Chamadas ilimitadas em todo tempo3  através do Canada2

Mensagens ilimitadas4 (textos, imagens e vídeos internacionais)

Visualizador e Voice mail5

v
v

---------------

Faça uma consulta com um conselheiro que está familiarizado com o seu caso

GOSTO

Mantenhem os seus contatos no Facebook
e nas outras redes sociais, a um super preço.

É tempo de mudar

Salve-se dos sistemas automatizados e fale com um consultante

Use os seus FidoDOLLARS para economizar para o seu próximo telefone

10º aniverSário da utl o MêS de Maio é a chegada do Sol, 
MaS taMbéM do vinho verde

Pelo segundo ano consecutivo, o Vinho verde 
oferece novamente o evento Passaporte por 

Vinho Verde, um evento promocional dos res-
taurantes do quebeque, como do Ontário. Este 
evento tem lugar do 1 de maio ao 31 de maio. Esse 
evento quer dar a oportunidade de conhecer e de 
descobrir a mistura entre o vinho verde, o verão 
e a cozinha. 

o Vinho Verde é um vinho único do estilo. um vi-
nho que tem um sabor leve e fresco, produzido na 

região demarcada dos Vinhos Verdes, no noroeste 
de Portugal. Uma região costeira geograficamente 
bem localizada para a produção de excelentes vinhos 
brancos, que são conhecidos como o Minho. com 
baixo teor alcoólico, e portanto menos calórico, o Vi-
nho Verde é um vinho frutado, fácil de beber, óptimo 
como aperitivo ou em harmonização com refeições 
leves e equilibradas: saladas, peixes, mariscos, car-
nes brancas, tapa, sushi, sashimi e outros pratos in-
ternacionais. do 4 ao 9 de maio passado, teve lugar 
em portugal, uma prova internacional de 2000 vinhos 
do Minho, onde participou a escanção quebequense 
Michelle Bouffard, para escolher os melhores vinhos 
verdes de portugal. os vencedores de 2014 foram 
a Quinta de LinHares - aVesso - 2013, o 
doM ponciano - aLVarinHo - 2013, a Quin-
ta das aLMas - aVesso - 2013, o casaL de 
VentoZeLa - Loureiro - 2013 e a Via Lati-

na - aLVarinHo - 2013.
em Montreal, o evento passaporte Vinho Verde terá 

lugar em vários cantos da cidade, nos seguintes res-
taurantes. para conhecer a lista dos restaurantes, que 
ofereçam o evento ou para participar ao concurso, vi-
sita a página web http://vinhoverde.ca.

MiGUEL FÉLix
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QuebeQue canadá SuSpende proibição de
contratoS teMporárioS para eStrangeiroS

O governo de Quebeque, no canadá, está a apelar 
a otava que suspenda a proibição de contratos 

para trabalhadores estrangeiros temporários, pelo 
menos naquela província. a ministra da imigração 
do Quebeque Kathleen Weil agendou para esta se-

gunda-feira um encontro com o seu homólogo fede-
ral chris alexander. dave McMahon, um porta-voz 
de Weil, diz que a ministra vai solicitar ao governo 
central, que seja concedido ao Quebeque uma isen-
ção à moratória. McMahon diz que a província fran-
cófona está preocupada com a suspensão do progra-

ma, que irá prejudicar a indústria de restauração no 
Quebeque, especialmente durante os meses de verão, 
sempre bastante movimentados. aquele responsável 
salienta que a província não teve qualquer problema 
com o programa. otava anunciou a moratória no mês 

passado, depois de uma série de relatos que alegam 
que o programa estava a ser mal utilizado pela indús-
tria de restauração. calcula-se que existem cerca de 
550 mil portugueses e lusodescendentes no canadá, 
estando cerca de 50 mil na província francófona do 
Quebeque.

negócioS: eMigrante Quer colocar
produtoS açorianoS na WalMart
O empresário português Manuel Fernandes, 

da empresa de retalho e produtos alimenta-
res Lusitano Food Products, com sede nos EUA, 
pretende colocar produtos de origem açoriana na 
maior cadeia de distribuição do mundo, a Wal-
mart. 
Manuel Fernandes é um dos 14 empresários de ori-

gem portuguesa que participa no “i encontro empre-
sarial da diáspora dos açores”, que arrancou em pon-
ta delgada, ilha de são Miguel, e terminou na ilha 

terceira. o encontro reúne empresários dos açores e 
outros da diáspora, vindos do canadá, eua, França 
e reino unido. “É minha intenção colocar produtos 
açorianos no Walmart. a minha empresa foi a primei-
ra portuguesa a colocar produtos nacionais naquela 
cadeia”, declarou Manuel Fernandes, aos jornalistas, 
em ponta delgada, à margem do encontro. Manuel 
Fernandes, de new Bedford, na costa leste dos eua, 
referiu que os produtos açorianos já são colocados 
numa outra cadeia, a stop & shop, de capital holan-
dês, com cerca de 800 lojas nos eua, designadamente 
nas zonas onde existem comunidades portuguesas. o 
empresário frisou que existem igualmente produtos de 
origem açoriana numa outra cadeia que opera também 
no mercado norte-americano, a Market plast, com cer-
ca de 90 lojas e de capital grego. “não é fácil vender 
às grandes superfícies como a Walmart. são exigen-
tes, geram números que têm de ser bem positivos para 

aceitar o produto”, declarou o empresário, que referiu 
que, apesar de tudo, as grandes cadeias estão sensíveis 
a produtos de todos os países, devido à diversidade ét-
nica dos eua. james g. de Mello, outro empresário 
a participar no encontro, da acushnet rubber com-
pany, inc, também com sede nos eua, quer criar uma 
unidade nos açores para fabricar peças de borracha e 
plástico que pretende enviar para a europa, aprovei-
tando a mão-de-obra disponível na região. o empre-
sário, cuja empresa possui 100 milhões de dólares de 

volume de negócios por ano, detém três fábricas nos 
eua, na tailândia e outra em Lisboa. james Mello, 
que dá trabalho a 1.400 trabalhadores, 70% dos quais 
portugueses, afirmou que existe também a possibilida-
de de levar açorianos para trabalhar nos eua nas suas 
fábricas. edward Melo, da columbia travel agency, 
natural de são Miguel e emigrado em new Bedford, 
referiu que criou uma página na internet que está a re-
gistar “boa adesão” por parte do mercado norte-ameri-
cano, que não o da diáspora. “este é um mercado que 
não tínhamos antes. trabalhávamos só o mercado da 
emigração e temos tido pessoas de todo o país como 
de chicago, califórnia, Flórida, Mississípi, carolina 
do sul”, declarou. o empresário referiu que o inte-
resse despertado se prende com motivações ligadas 
à natureza, estando convicto de que os açores “serão 
um futuro para o turismo”, ressalvando, contudo, que 
é necessário mais transporte aéreo.
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Montreal reza a noSSa Senhora pela paz

A tradição continua viva. Este 12 de maio 2014, 
não foi diferente dos anos anteriores, no senti-

do em que a devoção e a fidelidade dos portugue-
ses, continuam bem vivas. Uma igreja cheia, e uma 
missa celebrada em Santa Cruz, pelo Sr. Padre 
Jason Gouveia, vindo da ilha de São Miguel, para 
enaltecer as celebrações em honra do Santo Cristo 
dos Milagres, que terá lugar este fim-de-semana. 
nossa senhora de Fátima é quando 3 crianças, Lú-

cia de jesus dos santos (de 10 anos), Francisco Mar-
to (de 9 anos) e Jacinta Marto (de 7 anos), afirmaram 
ter visto nossa senhora no dia 13 de maio de 1917, 
quando apascentavam um pequeno rebanho na cova 
da iria, freguesia de aljustrel, pertencente ao conce-
lho de ourém, portugal. segundo relatos posteriores 
aos acontecimentos, por volta do meio dia, depois de 
rezarem o terço, as crianças teriam visto uma luz bri-
lhante; julgando ser um relâmpago, decidiram ir-se 
embora, mas, logo depois, outro clarão teria ilumina-
do o espaço. nessa altura, teriam visto, em cima de 
uma pequena azinheira (onde agora se encontra a ca-

pelinha das aparições), uma “senhora mais brilhante 
que o sol”. segundo os testemunhos recolhidos na 
época, a senhora disse às três crianças que era neces-
sário rezar muito e que aprendessem a ler. convidou-
-as a voltarem ao mesmo sítio no dia 13 dos próximos 
cinco meses. as três crianças assistiram a outras apa-
rições no mesmo local em 13 de junho, 13 de julho e 
13 de setembro. em agosto, a aparição ocorreu no dia 
19, no sítio dos Valinhos, a uns 500 metros do lugar 
de aljustrel, porque as crianças tinham sido presas e 
levadas para Vila nova de ourém pelo administrador 
do concelho no dia 13 de agosto. 
a 13 de outubro, estando presente na cova da iria 

cerca de 50 mil pessoas, nossa senhora teria dito às 
crianças: “eu sou a senhora do rosário” e teria pe-
dido que fizessem ali uma capela em sua honra (que 
actualmente é a parte central do santuário de Fáti-
ma). Muitos dos presentes afirmaram ter observado 
o chamado milagre do sol, prometido às três crianças 
em julho e setembro. segundo os testemunhos reco-
lhidos na época, o sol, assemelhando-se a um disco 
de prata fosca, podia fitar-se sem dificuldade e girava 
sobre si mesmo como uma roda de fogo, parecendo 
precipitar-se na terra. tal fenómeno foi testemunha-
do por muitas pessoas, até mesmo distantes do lugar 
da aparição. 
O relato foi publicado na imprensa por vários 

jornalistas que ali se deslocaram e que foram 
testemunhas do fenómeno. Esperemos como um 
cântico diz, que enquanto houver portugueses no 
mundo, que a mensagem de paz da nossa senhora 
seja sempre viva, nossos corações.

MiGUEL FÉLix
FOTOS DE MAnUEL nEVES
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JorGE CorrEiA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

astrÓlogo – grande MÉdiuM Vidente
professor aidara

falo português

AUGUSTO MAChADO

Portugalíssimo produtora: rosa Velosa

linha aberta: 514.483.2362
rosavelosa1@gmail.com

contacto publicitário: 

514.366.2888

a troika
eStá a terMinar

E depois?, será que os políticos portugueses 
aprenderam alguma coisa?  Mais uma vez, 

face às dificuldades que tantos portugueses en-
frentaram nos anos mais recentes, é de felicitar 
todos aqueles cidadãos pelo esforço que fizeram 
para que tenhamos terminado com uma saída 
com êxito e a caminho de retomarmos o cresci-
mento embora seja, apenas, um começo e que não 
ultrapassará os 1,8% em 2018. 
um outro facto foi termos conseguido criar a con-

fiança nos mercados que fez as taxas de juro da dívi-
da do país descer para níveis inferiores aos praticados 
pelo próprio FMi. também conseguimos regressar, 
com credibilidade, ao autofinanciamento no mercado 
e sair do programa sem o tal “programa cautelar”, 
mas também é uma realidade que ainda temos um 
longo caminho de sacrifícios a percorrer.
um percurso onde teremos de cumprir as regras do 

novo tratado orçamental, onde o país está sujeito a 
aferições semestrais rigorosas das nossas prestações, 
onde temos que continuar a ser rigorosos nos gastos 
públicos e, onde o país ainda tem uma longa mar-
cha até ao momento em que consigamos solver uma 
parte substancial da dívida pública que contraímos. 
ora, isto é, também, o momento ideal para os nossos 
governantes, que no passado gastaram aquilo que o 
país não tinha, para colocar de parte qualquer tenta-
ção laxista e serem ainda mais exigentes e rigorosos 
nas suas aventuras de “ideias de grandeza”. 
Há quem sugere que, a tão propalada reforma do es-

tado deve avançar de imediato, sem ser condicionada 
pelo calculismo de calendários eleitorais e, finalmen-
te, com a folga que decorre deste espaço de recupe-
ração relativa, termos a oportunidade de começar a 
refletir e a solucionar algumas das entorses estratégi-
cas que tanto têm condicionado o progresso do país.
É importante mais um esforço na qualificação acele-

rada dos nossos homens e mulheres. não basta dizer 
que já estamos bem porque já exportamos milhares 
de jovens licenciados que aqui, infelizmente, não en-
contram trabalho. Muitos partem por essa razão, mas 
muitos outros fazem-no como decorrência saudável 
da globalização ou, pior, porque os orientamos para 
formações  sem saídas de mercado de trabalho e sem 
lhes fornecermos o espírito empreendedor necessá-
rio. 
Há quem sugere que o ensino/educação tem de ser 

virado para a construção de confiança, do autoem-
preendedorismo, e a formação profissional tem de 
encontrar novos e sérios  veículos que façam esque-
cer as centenas de milhões despendidas em progra-
mas inúteis do Fse, ou em “novas oportunidades” 
que mais não fizeram do que explorar ressentimentos 
de milhares de cidadãos empurrados para qualifica-
ções formais sem qualquer consequência prática.
o caminho penoso dos últimos anos, com muitos ci-

dadãos injustamente sacrificados, porque não foram 
eles que causaram a crise financeira, com omissões 
e erros, foi meritório, alguns dirão, mas só será váli-
do e compreendido se lhes soubermos dar o devido 
valor e continuidade de uma vida melhor. aprender 
com os erros do passado para que todos estes sacrifí-
cios que os trabalhadores, reformados e pensionistas 
fizeram não tenham sido em vão. 
eis o que pensa o povo: “o que resta de abril? Hoje, 

o 25 de abril, pouco resta. porque quem nos gover-
nou e governa tem como objetivo principal destruir o 
povo, aumentar a desigualdade social, criar mais mi-
séria e fome. Hoje, aumentou o desemprego, foram 
impostas mais medidas de austeridade que esmagam 
aqueles que pouco ou nada têm para dar e a juventu-
de só pensa em emigrar. 
O país está sem jovens, sem futuro; os mais no-

vos estão desmotivados, sem sonhos, cansados de 
ser enganados pelos políticos”.

educação: antídoto contra violência

Assistimos recentemente ao rapto de quase 300 
moças adolescentes no norte da nigéria, país 

que vive uma crise típica dos países africanos que 
possuem consideráveis recursos naturais. no caso da 
nigéria, o petróleo e gás natural assumem papel pre-
ponderante na economia colocando o país no décimo 
lugar em termos de reservas naturais, sendo o oitavo 
maior exportador de petróleo no mundo. a nigéria, o 
país mais populoso de África, é uma federação de 36 
estados, com uma população oriunda de várias etnias, 
com uma concentração maioritariamente cristã no sul 
e no centro, e muçulmana no norte. a exploração de 
petróleo é concentrada no delta do rio niger que de-
semboca no oceano atlântico no sul do país. a instabi-
lidade política e social deste país ao longo das últimas 
décadas tem resultado em várias guerras e guerrilhas, 
alternância de tentativas de governos democráticos 
com golpes militares, tudo isto à mistura com uma 
enorme corrupção. cenário semelhante a outros paí-
ses, onde impera o abuso feroz e desumano, a riqueza 
natural do país beneficia muitos poucos e explora a 
maioria restante. Há certamente uma evolução ténue, 
que encontra reflexos nalguns esforços tímidos que 
no entanto são eclipsados pela corrupção a todos os 
níveis, violência generalizada, abusos contra grupos 
mais vulneráveis (mulheres, crianças, etc.). apesar do 
enorme lucro derivado da exploração petrolífera, ne-
nhum benefício se reflete na população em geral fruto 

de uma ineficiência governamental e do clima de cor-
rupção. no caso em pauta, o rapto das adolescentes, 
a amnistia internacional veio a público testemunhar 
que tem indicações seguras de que as entidades go-
vernamentais e militares haviam sido avisadas das 
movimentações do grupo Boko Haram no sentido de 
fazerem uma intervenção junto da escola das referidas 
adolescentes. este rapto felizmente, ainda que tardia-
mente, indignou o Mundo que se pretende civilizado. 
num artigo recente escrevi que é importante às di-
versas sociedades mundiais, independentemente das 
suas etnias, religiões, culturas, etc., compreenderem 
que um facto que afete a Humanidade num canto do 
mundo necessariamente afetará o restante da Huma-
nidade. pode não ser evidente essa consequência, mas 
ela existirá cedo ou tarde. a violência é como uma 
erva daninha que se espalha por todo o solo (leia-se 
individuo) e que frutifica e se multiplica. Vemos então 
grupos de ideologias desconcertantes e violentas bro-
tarem como que espontaneamente sem nos aperceber-
mos (porque não fazemos esforços por isso) que eles 
não nascem espontaneamente mas são inseminados 
por exemplos. Fruto de uma educação deficiente, das 
dificuldades da vida e da opressão que sentem, viram-
-se contra seu semelhante sem compreenderem que 
nada alcançam com isso, pois de todos os recursos 
que existem no planeta, nenhum chega perto ao valor 
da vida humana! assim, destroem o que seria a tábua 
de salvação de si mesmos e do próprio grupo onde se 
inserem. o restante da Humanidade, ainda que mais 
afastado, não pode se abster destas situações, sobre 
pena destes grupos encontrarem meios de levarem 
as suas ações nefastas aos seus próprios quintais. a 
educação é o meio mais eficaz, por isso que estes gru-
pos, e a História comprova-o, esforçam-se por elimi-
nar todas as alternativas educativas que possa trazer 
liberdade de pensamento e responsabilidade. ou en-
tão, implementam um sistema educativo destorcido 
que satisfaz à sua ideologia igualmente destorcida na 
manipulação dos indivíduos. este ataque a uma esco-
la é o exemplo vivo de que a educação é o antídoto 
contra a violência, mas que para isso deve ser acari-
nhada, incentivada tanto de recursos materiais como 
de recursos humanos. investimento na educação em 
vez de investimento em luxos ostentativos, na compra 
de favores ou na movimentação especulativa de capi-
tais ofereceria resultados extremamente positivos e de 
duração indeterminada em vez das desconcertantes e 
ineficazes ações financeiras e económicas que vemos 
um pouco por todo o Mundo.

Domingo das 15h às 18h
35 York, westmount
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MAnUEL CARVALhO
JoAqUinA PirES

Meu pensamento
Voga sem fim

nesta noite interminável.
Oiço bater as horas.

Elas passam e eu fico.
(...)

no momento de atingir a meta
Esta foge, indecisa,
E deixa-me sozinho

nesta noite interminável

será talvez este trecho, extraído de um poesia da sua 
autoria, que melhor define o estado de alma do nosso 
entrevistado. a noite interminável, a solidão, a meta 
sempre procurada mas nunca atingida, foram compa-
nheiras inseparáveis de toda a sua vida. e, no entanto, 
foi uma criança que cresceu rodeada de afecto e certo 
conforto.
«nasci em s. Miguel, na freguesia da Feijã de Baixo, 

no dia 18 de outubro de 1932. tive uma infância rela-
tivamente boa, o meu pai era militar, sargento ajudan-
te músico da Banda Militar dos açores que depois foi 
transferida para a Madeira. portanto, vivi também três 
anos na Madeira até que por morte do meu pai voltei 
para a ilha de s. Miguel.
aí fui à escola primária, depois o liceu antero de 

Quental e frequentei em seguida a escola normal de 
ponta delgada onde acabei por tirar o curso de profes-
sor primário.
entretanto, a minha vocação radiofónica pode-se dizer 

que nasceu comigo. em s.Miguel, enquanto estudava, 
fiz parte do pessoal do Emissor Regional dos Açores 
e mais tarde fiz reportagens para o Emissor Asas do 
atlântico e para o rádio clube de angra.
Mas aos vinte anos nós temos sonhos e ambições de 

juventude, acreditava em ideologias que prometiam 
mudar o mundo, sentia-me mal num país onde existia o 
delito de opinião e onde não tinha a possibilidade de me 
exprimir como gostaria. já então colaborava também no 
jornal a ilha e, com a censura existente, sentia-me opri-
mido com a falta de liberdade, pelo que resolvi vir para 
o canadá. deixei tudo aquilo de que gostava, inclusive 
o meu trabalho de responsável da secretaria do Museu 
carlos Machado, em ponta delgada.
portanto, aqui cheguei acompanhado da minha esposa 

e do meu filho, no dia 17 de Outubro de 1965.»
Baixa a cabeça, os olhos entristecem, talvez invadidos 

pela tal noite interminável de que fala na poesia que 
mais tarde escreveu. «e, a partir daí, é a vida de um emi-
grante. Eu calculo, e tenho-o afirmado já várias vezes, 
que o emigrante é o ser mais infeliz do mundo porque 
não mais faz parte do país onde nasceu mas nunca fará 
parte completamente do país de acolho.»
Mas logo reage, ergue outra vez a cabeça que lhe dá 

aquele ar de altivez que lhe é reconhecido. «tenho aqui, 
no canadá, um percurso verdadeiramente curioso. no 
princípio, comecei por lavar pratos num restaurante, fui 
também vendedor de móveis e acabei por encontrar em-
prego no hospital Maisonneuve-rosemont, no departa-
mento de radiologia. Mas as minhas ambições não se 
ficaram por aqui, à noite fui estudar para a universidade 
de Montreal onde conclui um bacharelado em relações 
industriais, um certificado em relações públicas e outro 

Joviano vaz
em animação cultural. enriquecido com estas habilita-
ções, consegui emprego como director-geral da société 
st-Vincent de paul, lugar em que permaneci durante sete 
anos. Mais tarde, fui também director-geral do comité 
provincial des Malades. Foi neste último emprego, em 
contacto mais estreito com o sofrimento dos meus se-
melhantes, que ressurgiu mais intensamente a vocação 
que me levou, após três anos de estudos, a ser ordenado 
diácono, em 1988. era uma velha vocação que estava 
adormecida. chegado a esta idade, estou convencido de 
que, de facto, o que gostaria era de ter sido padre.
trabalhei depois em várias paróquias excepto na por-

tuguesa. diz-se que ninguém é profeta na sua terra. não 
sei por quê, poucas vezes fui convidado para a paróquia 
portuguesa.
dois anos depois de terminado o diaconato e porque 

já tinha formação como animador, fui convidado para 
dar cursos de animação aos alunos do seminário onde 

as minhas aulas, que sugeriam uma maior abertura ao
mundo, não foram muito bem recebidas. os tempos 

ainda não estavam maduros para tal ousadia.
Paralelamente com a minha vida profissional, dediquei 

sempre muito tempo ao jornalismo. escrevi vários anos 
no jornal A Voz de Portugal e fiz muita rádio, cerca de 
quinze anos na radio centre-Ville, algum tempo no 
cFMB e até alguns programas na televisão portuguesa, 
no tempo do carlos Querido.»
agora, com o recente falecimento da esposa, a poetisa 

amélia oliveira-Vaz, as perspectivas de actividades fu-
turas passam pelo regresso ao velho amor do jornalismo 
e pela publicação de dois livros de poesia, em francês e 
português. também tem em mente a publicação póstu-
ma de um livro de poemas de amélia oliveira-Vaz, em 
adiantada fase de compilação. continuará também a fa-
zer pequenas conferências para pessoas idosas, que lhe 
dão imenso prazer. aqui ressurge mais uma vez a amar-
gura e um ressentimento latente pela frieza da comuni-
dade portuguesa que lhe tem fechado portas. a seu ver, 
uma comunidade conservadora, demasiado apegada a 
tradições ultrapassadas e que não tem enfrentado com 

frontalidade os verdadeiros problemas que a afligem. 
«acho absolutamente lamentável que a comunidade 
portuguesa não tenha conseguido criar um hospital para 
pessoas idosas que, com imensas dificuldades em co-
municar nas línguas da sociedade de acolhimento, se 
vêem de um dia para o outro, num meio estranho, com 
recursos físicos e morais extremamente limitados.»
Voltamos atrás, ao tempo em que foi um dos funda-

dores da casa dos açores. «Fundei a casa dos açores, 
em 1978, juntamente com outras cinco pessoas porque 
então os açores eram muito pouco conhecidos por estes 
lados e pretendíamos ajudar à sua divulgação. aliás, um 
dos projectos que tenho em mente é escrever uma série 
de artigos sobre figuras açorianas que se distinguiram 
ao longo da História.»
aconselhado pelas experiências passadas, já tem bem 

definido o caminho que pretende trilhar futuramente.
«parto do princípio de que tenho que viver para mim e 

desta forma poderei também prestar serviço aos outros. 
creio que a melhor maneira de o conseguir é fazer o 
que gosto. cheguei à conclusão de que a informação es-
crita e falada, a que ainda me quero dedicar, são meios 
muito importantes de sensibilização para os grandes 
problemas do nosso tempo, o que nem sempre acontece 
presentemente.» aqui levanta algumas reticências que 
poderão vir a ser uma pedra no seu caminho. «posso 
comprovar, por experiência pessoal, que é muito difícil 
publicar artigos de opinião, o que demonstra que certos 
segmentos da nossa comunidade são muito intolerantes. 
já se nota uma certa abertura mas ainda há um longo 
caminho a percorrer.»
reconhece que para se fazerem mudanças mais pro-

fundas é preciso ir buscar a 2ª e a 3ª gerações, fazê-las 
compreender que, para além de estarem integradas da 
sociedade de acolhimento, também fazem parte de ou-
tra cultura e que têm raízes que não devem renegar.
sabedores dos seus excelentes dotes de declamador, 

que têm encantado os participantes dos saraus para que 
é convidado, imediatamente se prontificou para nos ler 
um poema da esposa e outro da sua autoria.
Maravilhados, no final de tão raro momento, surgiu a 

pergunta que nos escaldava os lábios:
debaixo do lustro com que se apresenta, onde está o 

joviano Vaz de carne e osso?
olha-nos, irónico, a saborear o instante. acaba por fo-

lhear a pasta onde acumula os seus trabalhos literários.
- esperem um instante que vou-lhes responder com 

um poema. declama, com o brilho de sempre:

sou um homem bem cotado
toda a gente me respeita

Mas no fundo de mim mesmo
sou aquilo que não sou.

segredos guardo, forças domino,
guerras perco e guerras venço.

como vencer o que quero,
como ser o que não sou?

como arrancar esta máscara
Que esconde os meus sentimentos?

Ficou um silêncio de cristal a envolver-nos. Contu-
do, verdade seja dita, é forçoso confessar que ainda 
não foi desta vez que decifrámos o código de acesso 
às profundezas do seu ser poético. Mas que é um lin-
do poema, lá isso é.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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novo conSelho de adMiniStração 
da Sata toMa poSSe na
próxiMa SeMana
O novo Conselho de Administração do Grupo 

SATA entrará funções na próxima semana. 
Luis Parreirão substitui António Gomes de Mene-
zes que na passada semana pediu demissão.
de acordo com nota do gacs, Luis parreirão, novo 

presidente do conselho de administração da sata 

toma posse na próxima semana.
Luís parreirão é licenciado em direito pela Facul-

dade de direito da universidade de coimbra, sen-
do igualmente detentor do programa avançado de 
gestão para executivos pela universidade católica 
portuguesa.
o novo presidente do grupo sata tem uma vasta 

experiência no setor público na área da administra-
ção pública e, no setor privado, na área da gestão de 
empresas, tendo assumido diversos cargos nas res-
petivas administrações, incluindo presidente e ceo.
Foi consultor de empresas em processo de interna-

cionalização e, desde 2013, é administrador da sata 
sgps, da sata air açores e da sata gestão de ae-
ródromos.
o novo conselho de administração do grupo sata 

integra ainda Francisco Franco, joão Bettencourt 
soares, isabel Barata e Francisco gil.
Francisco Franco é licenciado em gestão pela Fa-

culdade de economia da universidade do porto, com 
especialização na área da economia e Finanças, e 

tem o Mestrado em gestão pública pela universida-
de dos açores.
Foi técnico superior da secção regional dos açores 

do tribunal de contas e administrador da universi-
dade dos açores.
o novo conselho de administração do grupo sata 

é reforçado com a entrada de joão Bettencourt soa-
res. É licenciado em engenharia aeronáutica pela 
universidade da Beira interior e tem uma pós-gra-
duação em gestão de recursos Humanos pelo in-
deg-iscte.
tem desenvolvido a sua atividade no setor privado 

na área da manutenção e engenharia aeronáuticas, 
incluindo a responsabilidade de, nesse âmbito, asse-
gurar a ligação com a autoridade aeronáutica, bem 
como a definição das questões relativas a Segurança 
e Qualidade nessa área.
isabel Barata é licenciada em psicologia pela Fa-

culdade de psicologia e ciências da educação da 
universidade de coimbra e detentora do programa 
avançado de gestão para executivos pela universi-
dade católica portuguesa.
Desenvolveu a sua atividade profissional na área 

dos recursos Humanos e nas áreas de Marketing, 
comunicação e imagem em diversas empresas.
Foi diretora regional do turismo dos açores, en-

tre 2002 e 2008, e é administradora do grupo sata 
desde 2010.
Francisco gil é licenciado em engenharia electro-

técnica e de computadores pelo instituto superior 
técnico, sendo igualmente detentor de Masters in 
Business administration pela universidade católica 
portuguesa e do curso Leadership for the 21st cen-
tury ministrado pela jFK school of government, da 
universidade de Harvard.
desempenhou funções de diretor e de administrador 

de empresas no setor privado, foi diretor executivo 
da associação de turismo açores e, desde 2013, é 
administrador do grupo sata.

portugal teM a biblioteca MaiS bonita do Mundo
oS livroS São protegidoS por MorcegoS

Fiquei encantada o ano passado quando fui de 
férias a Lisboa. Adoro ver o que há de bonito  

e fui à Biblioteca do Palácio nacional de Mafra. 
A beleza e história da preservação dos livros da 
Biblioteca do Palácio nacional de Mafra é o que 
a torna ainda mais impressionante são as técnicas 
de preservação dos livros e da maneira como são 

FRAnCiSCA REiS

protegidos.
tem à volta de 500 morcegos dentro da biblioteca, 

e durante o dia estão guardados dentro de caixinhas, 
e à noite são libertados para se alimentarem dos in-
setos que andam à volta dos livros. É, sem duvida, 
um monumento e uma joia preciosa as estantes todas 
feitas num estilo rococo, pois então o chão está co-
berto com um dos mais bonitos mosaicos e mármore 
branco. 
a Biblioteca do palácio nacional de Mafra é consi-

derada a mais bela do mundo pelo conhecido portal 
norte-americano Book riot e jornal Boas notícias.

CAnTinhO DA POESiA

poeSia do dia da Mãe
Hoje dia dum grande Amor
É talvez o maior do mundo

É a mais linda flor
Que jamais eu a confundo.

Dito-a com tanto fervor
Que apenas três letras tem

É o Amor mais profundo
Que diz a palavra Mãe!

Mãe, palavra tão bela
Eternamente imaculada
És a mais linda donzela

És pura e muito adorada.
Nada tens de imperfeito
Dos céus à terra infinita

És rosa, és um Amor-perfeito
Oh mãe minha Mãe bendita! 

Quanto te devo ó Mãe
Perdoa-me se te ofendi

E se te fiz sofrer também
Eu sei que não te perdi

Oh Mãe! Minha Santa Mãe.

Quero bem alto cantar
A canção do meu lamento
Para que possas escutar
A dor do meu sofrimento! 

Oh! Não, estou errada
Eu te vou cantar baixinho

Porque me sinto embalada
Do teu Amor com carinho!

Desculpa se te acordei
Vou cumprir minha missão 

Jamais te esquecerei 
Grande Amor do coração! 

A Deus pai eu vou orar
Porque sou mãe afinal
Aqui vim para recordar
O teu dia internacional!

Peço pela Mãe Portuguesa
E por todas as mães do mundo

Assim me fez a Natureza
Dum sentimento profundo,

Que bem alto eu quero gritar
E o meu coração desabafar,

Oh! Deus abençoa as mães de Montreal
E as da minha terra Natal

Do meu lindo Portugal!

Odette Vasconcelos
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Trabalho musical de um padre dos Açores é 
apresentado em Montreal. Estando presente 

em Montreal para presidir às festas do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres de 2014. o Padre Jason 
Reis Gouveia apresenta o seu primeiro trabalho 
discográfico intitulado “Cristo reina”. 
sacerdote da diocese de angra, actualmente pároco 

em ponta garça, nasceu em Montréal e foi baptiza-
do na nossa comunidade católica de santa cruz, é o 
primeiro padre açoriano a lançar um cd de música 
cristã. em entrevista ao jornal “a Voz de portugal”, 
padre jason revela-nos as suas intenções deste traba-
lho e como tem vivido depois do lançamento do cd.
Prepara-se este ano para celebrar nove anos de 

sacerdócio. Como pode descrever este seu percur-
so até ao momento?
o padre que sou hoje não é o mesmo que em 2005. 

a vida é cheia de perdas e conquistas. sou muito fe-
liz por ser padre! estes anos, com a graça de deus, 
pude mudar muitas coisas. a primeira a mentalidade 
e a maturidade. Hoje olho para tráz e vejo que mui-
to foi feito e que muito ainda necessita de ser feito. 
Hoje olho com outros olhos para as realidades e para 
as pessoas, perdi a inocência! Mas as prioridades e 
os sonhos ainda são o motor no meu ministério. an-
tes preocupava-me em oferecer o tudo a todos, hoje 
vejo, que posso fazê-lo, mas necessito de colocar 
prioridades, preciso de defesas e alguns “anti-vírus” 
para poder concretizar os sonhos de deus. 
hoje considera que valeu a pena ter enveredado 

por este caminho na sua vida?
Vale mesmo a pena. ser padre para mim não é um 

sacrifício e agora chegou a um momento que quase 
se confude com personalidade. já não sei destinguir 
o que é do “jason” do “padre jason”. É uma união 
muito forte e pessoal. ser padre não é uma questão 
professional, é vida e “vida em abundância”.
Define-se como padre e cantor. Como surgiu este 

gosto pela música e quando?
Eu não me define como padre cantor, pois a minha 

avaliação como cantor não seria a melhor. eu canto 
porque sou padre. eu canto porque sou feliz. Meu 
gosto pela música é desde muito cedo. gosto de can-
tar, gosto de dançar e gosto ainda mais de rezar can-
tando e dançando. não sou artista! canto para deus 

com os irmãos. acredito no poder da música para que 
o homem crie intimidade com esse deus, que antes 
de ser entendido deve ser reconhecido.
Como coexistem estes dois “amores” na sua vida?
coexistem da melhor maneira. a igreja sempre usou 

as artes para evangelizar. eu uso para evangelizar! 
a própria palavra nos ensina que devemos louvar 
a deus com os instrumentos e com cânticos novos, 
pelas maravilhas que deus realiza na terra. a músi-
ca faz-nos estar maravilhados. a música é como um 
pedacinho de deus, transcede, enamora, abraça, “faz 
cosquinhas” e acaricia a alma.
Lançou um CD intitulado “Cristo reina”. É o 

seu primeiro trabalho discográfico? Como e por-
que surgiu este trabalho?
sim é o meu primeiro trabalho, que foi lançado a 

25 de janeiro de 2014 no teatro ribeiragrandense. 
o meu ministério sacerdotal sempre foi muito ligado 
com a música católica. Fundei uma rádio para divul-
gação da música que fala e nos põe a falar de deus. a 
maior parte da música que escuto é música católica. 
então há três anos, no meu aniversário, senti muito 
forte que era a vontade de deus que desse a minha 
colaboração nesse sentido. Mas porquê eu? tem ou-
tros com mais dom e talento. se esperasse que deus 
me fizesse um artista, esse dia nunca chegaria. O que 
senti foi que deus me convidava assim como eu era. 
deus não quer a arte, ele quer é as pessoas. então 
disse-lhe de novo: “eis-me aqui!”
As canções que apresenta neste trabalho são da 

autoria de quem? E os arranjos musicais? Com 
que participações convidadas conta no seu CD 
“Cristo reina”?
eu não sou artista, nem cantor, nem compositor. eu 

acredito que deus faz maravilhas neles e aceito que 
haja artistas, cantores e compositors de e para deus. 
Mas eu não sou. tive que recorrer a estes, que inspi-
rados por deus, idealizaram estas canções. o cd é 
composto por 11 originais de jonathan e rúben cor-
deiro e um cover da Banda dom. o produtor é aço-
riano, meu grande amigo, paulo Melo dos estúdios da 
OFM (Oficina da Música). Tenho três grandes parti-
cipações especiais no meu cd, meu grande irmão na 
fé ivanildo silva, missionário e da dúpla ddd; clau-
dine pinheiro, cantora do cd “Água Viva” cânticos 
da Ir. Glenda e “Capaz de Ti”, por fim, meu grande 
amigo e um “filho” na fé Rúben Cordeiro, meu direc-
tor musical e companheiro de estrada.
Porquê este título para o CD?
porque é o título de um tema do cd, tema este da 

minha preferência e que pretende ser a intenção de 
todo o trabalho, para que não seja o padre jason a 
aparecer, mas cristo e quando cristo aparecer que 
ele reine em cada coração, em cada vida, em cada 
acontecimento de 2014. Que cristo reina a todos 
que se disporem, não só a abrir os seus ouvidos para 
escutar as músicas, mas que com a música possam 
abrir os seus corações a esse deus que quer ser um 
conosco.
que feedback tem recebido das pessoas que já 

ouviram algumas das músicas? E da parte dos 
fiéis da sua paróquia? E da igreja açoriana de 
uma forma geral?
o feedback além de congratulações, tem sido mo-

mentos para encorajamento e agradeço desde já. a 
alegria dos fiéis é contagiosa, na Ponta Garça, já 
cantam algumas canções, querem também cantar co-
migo, e essa é a melhor alegria, não vão escutar o 
padre, vamos cantar juntos as maravilhas de deus! o 
Senhor Bispo de Angra ficou muito contente e apoia 
mais do que 100% esta iniciativa. Muitos grupos e 
movimentos já usam estas canções nos seus encon-
tros e eventos. algumas canções também são can-
tadas nas missas. Fico muito feliz, porque não são 
minhas, são da igreja!
Como poderemos manter contato com este tra-

balho e consigo?
poderão comunicar pela internet na página do www.

facebook.com/padrejasongouveia
como também em www.padrejason.com. para infor-

mações como comprar o cd ou marcação de algum 
concerto poderão enviar email para info@padreja-
son.com ou para pedir alguma informação. desejo 
muito chegar e comunicar com esta comunidade do 
canadá, onde me viram nascer e onde de alguma ma-
neira quero dar a minha colaboração na evangeliza-
ção. 

entreviSta coM padre JaSon 
reiS gouveia eM Montréal

FRAnCiSCA REiS

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

montréal, Qué., H2w 1z3

Alain Côté O.D.
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não 
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 
que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bru-
xarias. Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? 

foi despedido do deu trabalho sem justa causa? fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que 
tal aconteça? Acha que o seu conjugue a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incuravel? 

pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

O úNIcO cONHEcEDOr DE tODOs Os rI-
tuAIs E sEgrEDOs DE mAgIA brANcA, 
vErmElHA E NEgrA, pArA curAr Os 
mAlEs DA AlmA E DO cOrpO. cONHEÇA 
A cAusA DA suA má sOrtE E frAcAs-
sOs. curO bruXArIAs, fEItIÇOs  E mAu-
-OlHAr. curO vícIOs E DEpENDêNcIAs 
DE DrOgAs E álcOOl. prOtEÇÃO cON-
trA INvEJA, mAu OlHAr E más ENEr-
gIAs Em pEssOAs, cAsAs E NEgócIOs.

Estava quase sem 
casa e extrema-
mente infeliz e de-
pressivo.

A mina vida tor-
nou-se um inferno. Depois de 
começar o meu tratamento es-
piritual indiano,tudo começou a 
ficar no seu lugar.

A mina vida virou 360 graus. foi 
simplesmente fantástico. 

lEO

Minha vida fi-
cou comple-
tamente des-
truída, quando 
o meu marido 
me deixou por 
outra mulher. 
chorei quan-

tas lágrimas tinha. O XAmAN 
abriu-me os olhos  e mostrou-
-me a cara da pessoa que pro-
vocou esta desgraça. Agora 
estamos juntos outra vez. 
Obrigado XAmAN. lilIANA.

Éramos uma 
familia muito 
feliz. 
O nosso fi-

lho deixou-
-nos e deixou 
de comunicar 

connosco. pensámos que o ti-
nha-mos perdido para sempre. 
Agora o nosso filho voltou e a 
nossa familia e casa, estão lim-
pros de maus espiritos. 
Obrigado XAmAN por nos teres 

ajudado. cHErrY.

Minha vida ficou completamente destruída,quando o meu marido me deixou por 
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A bruxaria destrói olhares, amizades a até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não 
acreditam em nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. são pessoas 
que foram enganadas e que não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bru-
xarias. Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? 

foi despedido do deu trabalho sem justa causa? fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que 
tal aconteça? Acha que o seu conjugue a engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incuravel? 

pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

-me e verá a diferença. verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra de Deus.

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Atraio, amarro 
e submeto o 

seu ser amado. 
faço-o voltar, 
dominado, de 

joelhos, O que eu uno, nenhum 
feiticeiro pode separar.

A MINHA PRÓPRIA FAMILIA 
PÔS-ME Á BEIRA DA LOUCURA 
E DA MORTE. Sem razão algu-
ma comecei a sentir-me como se 

não fosse a minha casa, eu me senti como 
sufocado querendo fugir. Chegar ao extre-
mo que nem mesmo os meus filhos me 
podiam falar pois, ficava com dor de ca-
beça e irritado; Eu estava prestes a deixar 
a minha casa, mas a minha esposa deu-
-me a Medalha Milagrosa com poderes do 
ARCANJO SÃO MIGUEL. Fui-me curando 
lentamente e a sair dos meus problemas. 
Agradeço ao ARCANJO SÃO MIGUEL por 
salvar o meu lar. LIRIO KAMBODH

Meu nome é ABDI KARINA GO-
MEZ K. Sou oriunda do PORTO, 
PORTUGAL e há vários anos que 
sofria de várias doenças; como do-

res nas minhas pernas e em meus braços, 
ninguém tinha sido capaz de me curar até 
que eu percebi os poderes da Medalha Mi-
lagrosa, assim que a obtive coloquei- a na 
minha mão direita, fechando-a com força e 
senti a presença da virgem que me veio sau-
dar enquanto um suor me saia pelos poros 
como um barco em água salgada dando a 
volta ao organismo. Desde que a tenho e a 
trago comigo a SENHORA DE FÁTIMA E O 
ARCANJO SÃO MIGUEL cuidam dos meus 
passos aonde quer que eu vá.

Creio imenso em DEUS E 
NOSSA SENHORA DE FÁTI-
MA, que foram os que trouxe-
ram o amor e a felicidade de 
volta para o meu lar. Estava 

tudo tão mal, estávamos praticamente 
separados, já tínhamos perdido o res-
peito um pelo outro, em vez de amor, já 
havia ódio entre nós os dois, tudo por 
causa do meu maldito ciúme. Mas, gra-
ças ao milagre da Virgem tudo voltou ao 
normal, desde que temos a MEDALHA 
MILAGROSA sentimo-nos finalmente 
abençoados. ANA E HORASIO KENG.

MI PROPIA FAMILIA ME TENIA AL BORDE DE LA LOCURA Y DE LA MUERTE. Sin razón alguna comencé a sentir deseos de 
no estar en mi casa, me sentía como sofocado con ganas de salir corriendo de allí. Llegue al extremo que ya ni mis hijos 
me podían hablar, me mantenia con dolor de cabeza y mal genio; estuve a punto de abandonar mi hogar pero mi esposa me 
regalo LA MEDALLA MILAGROSA que con los poderes del ARCANGEL SAN MIGUEL  poco a poco me pudo curar  y salir de 
mis problemas. Le agradezco al ARCANGEL SAN MIGUEL por haber salvado mi hogar. LIRIO KAMBODH

Mi nombre es ABDI KARIMA GOMEZ K. soy oriunda de PORTO PORTUGAL y desde hace varios años estuve padeciendo de 
varias enfermedades en mi cuerpo; como dolores en mis piernas y mis brazos, nadie me había podido curar hasta que me 
di cuenta de los poderes de la MEDALLA MILAGROSA que tan pronto la  obtuve la puse en mi mano derecha cerrando el 
puno  y sentí la presencia de la VIRGENCITA que me hizo sudar tanto que bote por los poros un poco de sal y vomite un 
poco de tierra. Y desde que la tengo y la aporto conmigo la SRA DE FATIMA Y EL ARCANGEL SAN MIGUEL  cuidan mis 
pasos donde sea que vaya.pasos donde sea que vaya.

Creo inmensamente en DIOS Y EN NUESTRA SRA FATIMA que fueron los que trajeron amor y felicidad de nuevo a mi hogar.  
Todo estaba tan mal, estábamos prácticamente separados, ya habíamos perdido el respeto en vez de amor ya no había si 
no odio entre nosotros dos, todo debido a mis malditos celos. Pero gracias los milagros de LA VIRGENCITA ya todo ah 
vuelto a la normalidad, desde que tenemos la MEDALLA MILAGROSA nos sentimos supremamente bendecidos. ANA Y 
HORASIO KENG.
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SerViÇoS conSulAreS
EmbAIXADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsulADO gErAl DE pOrtugAl Em mtl
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

HOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-Feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-Feira 9H00-13H00
6ª-Feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-Feira 14H00-15H00
5ª-Feira 14H00-15H00

Associação dos Pais
333, de castelneau, H2r 1p8                  t.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7t 2H1                           t.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, st-urbain, H2W 1V3               t.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1n 1X6                          t.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136a, pigeon, H8n 1a6                 t.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, turgeon, j7e 3H8                          t.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des sources, H8Y 3c6        t.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra quebequente

t.: 514.237.3994
Casa dos Açores do quebeque
229, Fleury o., H3L 1t8                                       t.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin jason, H1K 2j9                                      t.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, rachel o., H2W 1g3                              t.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

t.: 450.687.2082
Clube oriental Português de Montreal
4000, coutrai, H3s 1c2   t.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, st-Lauent, H2W 1Z8   t.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard o., H2t 2K1  t.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSociAÇÕeS e cluBeS

Centro de Ajuda à Família                      t.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      t.: 514.842.8045

centroS

FilArmónicAS
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1n 1X6  t.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury o, H3L 1t8  t.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, rachel e., H2W 1r6  t.:514.982.0688

rAnchoS FolclóricoS
Campinos do Ribatejo  t.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          t.:450.687.4035
ilhas do Encanto  t.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  t.:514.844.1406
Verde Minho  t.:514.865.7603

igrejAS
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          t.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  t.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
13 DE MAiO DE 2014

1 EURO = CAD 1.502460
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

lINHAs DA mÃO E cArtAs. vIDENtE 
cOm DONs NAturAIs. rEsOlvE Os 
sEus prOblEmAs sEm vOODOO.

rOsA: 514-278-3956

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas 
por semana), pode viver lá ou não 
e salário mínimo. Deveres implica: 

fazer comida, limpeza, tarefas 
organizadas, ajuda-geral em relação 
à casa e a tomar conta de crianças 
(5 e 8 anos de idade). Endereço: No 
centro da cidade montreal, podemos 
patrocinar, se necessário. Deve falar 

francês ou inglês. 
Helena 438-863-4088

agÊncias
de Viagens

bancos e 
serViços 

financeiros

cAIXA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

fotografo

contabilistas

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentistas

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊncias
funerárias

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

iMportadores

Mercearias

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIX INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

MonuMentos

notários

restaurantes

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

rOYAl lAtINO INc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

traduções

transportes

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

restaurantes

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAÇÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.

renoVações

TRAGA O SEU VinhO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

pAvÉ bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

“pavé-uni” no Quebeque, 
procura pessoa com expe-
riência para a colocação de 

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
JOHANNE

450-628-5472

vENDE-sE rEstO-cAfÉ no Boul. St Jean em DDO. 
Todo equipado. Num lugar estratégica e bastante oc-
cupado. Ideal para um restaurante Português (frango 
grelhado) e café; tem licença de álcool. MUITA BOA 
VISIBILIDADE. Perto de lojas bastante famosas (SAQ, 
ESSO, SHELL, MENCHIE’S, RBC, SAAQ CENTRO 
DE ZUMBA YOGA E FITNESS...). 55 a 71 lugares 
e 24 lugares  na esplanada. GRANDE POTÊNCIAL. 
Ideal para uma pessoa ambicioso e que está a iniciar 
no meio da restauração.

vENDEDOr muItO mOtIvADO 
tElEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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eMpregos aluga-se

Apartamento no centro 
de Vila-Moura, Algarve. 
Renovado, com 3 quartos 
e cozinha bem equipada. 
Pode alugar à semana. 
Disponível para os meses 
de junho e agosto.

manuel Justino: 
514-727-3533

ou lisete sousa:
011-351-934-311475

Vende-se pneus usados 
de inverno com dois anos. 
Goodyear Nordic P195-
-65r15. 

514-571-1924

Vende-se

Aluga-se 9½ (2 andares) 
com garagem e quintal no 
bairro de rosemont. Dispo-
nível para o mês de julho. 
Aluga-se 3½ em Anjou. Re-
novado. Perto de tudo.

514-793-2885

Paisagista com experiência 
e “pavé-uni”, etc. Trabalho 
em Laval. Salário conforme 
experiência. 450-963-3462 vende-se máquina 

industrial brother 
Exedra, 

automática.
450-967-1766 ou

514-560-8966

Aluga-se moradia / 
vivenda na zona de 
Aveiro a bom preço.

milu ou claudia
438-288-4660
514-677-3043

mA pOulE mOuIllÉE
Precisa de cozinheiro/a a 
tempo inteiro e precisa-se 
de uma caixeira para o fim-
-de-semana.

514-522-5175

Aluga-se “chalet” à 
beira do lago (st-An-
dré de Argenteuil) no 

periodo de verão
(À semana, ao mês ou 

fins-de-semana)
contatar

514-969-1830
514-284-3173

Algarve, Portimão, zona 
Ribeirinha, condo 31/2 todo 
equipado, A/C, 5 min. carro 
Praia da Rocha. Entre 15 
e 35 euros p/noite (2 pes-
soas). 

silvina 450.663.8090 ou 
silvinaferreira@hotmail.ca

Precisa-se de uma pessoa 
para todo o tipo de repara-
ções a tempo inteiro, ma-
nutenção geral, dinâmico, 
desenrascado, numa com-
panhia de construção e imo-
biliário. Emprego imediato. 
Bom salário para candidato 
que atenda aos critérios. 

514-355-7171 ou 
info@plexon.ca

aluga-se

Precisa-se de uma pessoa 
com carta de condução 
para fazer pequenas entre-
gas. 

514-362-1300

Vende-se pneus de in-
verno “Michelin”. 155-
80 R13 com as jantes. 
6 meses de uso.

514-294-4910

NDg 5 1/2 borden e fiel-
ding aquecida, frigorifico 
e fogão.

514-378-0711

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

Em memória à minha Querida saudosa Esposa
Já sete anos se passaram
Que partiste deste mundo
Na tristeza me deixaram

Num sentimento profundo

Depois que tu partiste
Para a eternidade

Meu coração não resiste
Com a tua saudade

Por este triste aniversário
Sete anos que nunca mais te vi

Que a senhora do rosário
Me teve para junto de ti

Partiste para o outro mundo
E aqui não mais voltaste
Pelo teu amor profundo

Aqui chorando me deixaste

Quando eu um dia deixar
Este mundo triste e doente
No outro te quero encontrar

Para viver eternamente

Há virgem nossa senhora
Rezo sempre Avé Maria

Para me levar a qualquer hora
Para a tua companhia

Nesta minha despedida
Recebe um abraço meu

Adeus mulher tão querida
Que Deus te guarde no céu

Teus irmãos e teus filhinhos 
Estão sempre na tua lembrança

E não se esquecem dos carinhos
Que lhes deste em criança

Artur Viveiros

† JOvIANO vIcENtE vAz
Em Montreal, no dia 9 de maio de 
2014, faleceu subitamente, com a 
idade de 81 anos Joviano Vicente 
Vaz, diácono, jornalista, anima-
dor e poeta, marido da já falecida 
Maria-Amélia Oliveira Vaz, poeti-
sa. Estão de luto, seu filho Antó-
nio Vaz, sua nora Diane Beaudet, 
sua companheira Andrée Doutre-
lepont, amigo das comunidades, 
portuguesa e quebequense, como 
os colegas da comunidade religiosa. 
A família receberá (corpo presente) familiares e amigos  
esta quinta-feira, 15 de maio na casa funerária Lajeu-
nesse Fortin Cenac no 8005, rua Notre-Dame est, em 
Montreal, das 13h às 16h e das 18h às 21h. 
Informação está disponível no sítio
(www.salonlfc.com), 514 770-9770 
O funeral terá lugar (urna presente) na Igreja Santa 
Cruz), 60 rua Rachel oeste, no sábado 24 de maio às 
10h. A família estará presente às 9h45 para aceitar con-
dolências.
Em vez de flores, a família prefere doações para  “In 
memoriam aux petits frères”. por favor, envie a sua 
doação para 4624 rua  garnier, montreal Qc H2X 
3s7. também é possível fazer a sua doação pelo 
telefone 514 527-8653 posto 227/1 877 627-8653 ou 
através do  sítio  www.petitsfreres.ca.

†

IMPECÁVEL!!! 2plex com cave toda 
acabada e garagem. Casa muito bem 
estimada, mesmos proprietários desde 
27anos! Teto, janelas e portas novas 
e muito mais! Belo, grande quintal. Oc-
cupação dupla,rés-de-chão e segundo 
andar estarão disponíveis ao comprador, 
muito interesante! Bem situada ao SUL 
da autoestrada Metropolitana, numa rua 
bem sossegada. $479,000

ESPETÁCULAR cottage COMPLETAMEN-
TE renovado com materiais de qualidade! 
Semi-destacado com cave completamente 
acabada com quarto frio e garagem. Luzes en-
castradas por toda a casa . Chão em madeira. 
3 qts em cima. Belo quintal com cabanon, rua 
sossegada. É preciso entrar para apreciar esta 
casa luxuosa. $339,000 negociável

SUCESSÃO. 3plex na rua St-Urbain com 
5 apartamentos a render. Garagem. Lo-
catários de longa data. Muito potencial! 
Interessante para investores… 

$799,000 NEgOcIávEl

3 ½ a alugar a dois minutos a pé do métro 
Montmorency e todos os serviços. Novo 
prédio de 2013. Lindo apartamento com 1 
quarto fechado e terrasse privado. Ar con-
dicionado. Entrada de maquina de lavar e 
secar. Ideal para pessoa sozinha ou casal. 
Disponivel a 01 de Julho. $890 (incluindo 
agua quente).

VEnDiDO

A beira de villeray

4 grelhas profisionnels a 
carvão  idênticas feitas 
en aço inoxidável pelo 
melhor machinista sr. mi-
ckael. 8500$ cada.

514-638-4083

mArIA lEItE DA pONtE
Faleceu em Montreal no dia 10 de 
maio de 2014, a Sra. Maria Leite 
da Ponte, natural da Lombinha da 
Maia, São Miguel, Açores, esposa 
do já falecido Manuel Sá. 
Deixa na dor seus filhos/as Balbino 
já falecido (Suzete Tavares), Alba-
no (Lise Auger), Octávio (Lúcia Ta-
vares), João (Rosa Anzini), Celina 
(Manuel da Costa), Alice (José Ma-
nuel Sá), seus irmãos/ãs, cunha-
dos/as, sobrinhos/as, familiares e amigos. 
Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, Jean-talon Est, montréal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins
O funeral terá lugar hoje, quarta-feira dia 14 de maio às 
11h30 na igreja Santa Cruz e irá a sepultar no Cemitério 
de Notre-Dame-des-Neiges. A missa do sétimo dia será 
celebrada sexta-feira. A família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma se 
lhes associaram na dor. Bem Hajam. 

inFORMAÇÃO
PRA qUEM LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM AnUnCiA.
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MUnDiAL DE 2014 no BrASiL, Já tinhA ACoLhiDo A ProVA EM 1950

caMpeonato do Mundo de 2014: braSil
Copa do Mundo ou Campeonato 

do Mundo de FiFA de 2014 será 
a vigésima edição do evento e terá 
como país-anfitrião o Brasil. 
É a segunda vez que este torneio é 

realizado no país, depois da copa do 
Mundo FiFa de 1950. a competição 
será disputada entre 12 de junho e 13 
de julho e ocorrerá pela quinta vez 
na américa do sul, a primeira após 
36 anos já que a argentina acolheu o 
evento em 1978. Foi a última sede de 
copa do Mundo escolhida através da 
política de rodízio de continentes im-
plementada pela FiFa, iniciado a partir 
da escolha da copa do Mundo de 2010 
na África do sul.
as seleções nacionais de 31 países 

avançaram através de competições de 
qualificação, que começaram em junho 
de 2011, para participar com o país an-
fitrião, o Brasil, no torneio final. 
um total de 64 jogos devem ser joga-

dos em doze cidades de todo o Brasil 
em estádios novos ou reconstruídos, 

sendo que o torneio começa com uma 
fase de grupos. pela primeira vez em 
uma copa do Mundo, os jogos vão usar 
tecnologia na linha do golo. 
Com o país anfitrião, todas as equipes 

campeãs do mundo desde a primeira 
copa do Mundo, em 1930 (uruguai, 
itália, alemanha, inglaterra, argenti-
na, França e Espanha) se qualificaram 
para esta competição. a espanha é o 
atual campeão, tendo derrotado os paí-
ses Baixos por 1-0 na final da Copa do 
Mundo FiFa de 2010 para ganhar seu 
primeiro título Mundial. 
as quatro copas do Mundo anteriores 

sediadas pela américa do sul foram 
todas ganhas por seleções sul-america-
nas.
nas próximas quatro edições do 

jornal A Voz de Portugal, vamos vos 
apresentar todas as equipas que es-
tarão presentes neste campeonato do 
mundo e esperamos que todos vamos 
gostar das informações que estarão 
ao vosso dispor.
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pArtIcIpAÇõEs NA
cOpA DO muNDO DA fIfA

Quando uma equipe que termina com o vice-
-campeonato mundial volta para casa insegu-
ra se será aplaudida ou cobrada, você tem um 
bom parâmetro do quão exigente é o padrão 
de sucesso de sua torcida, como no caso do 
brasil com sua seleção, única equipe que dis-
putou todas as edições da competição. 

cinco vezes campeã mundial (1958, 1962, 
1970, 1994 e 2002), o time ficou em segundo 
em mais duas finais disputadas (1950 e 1998) 
e ainda foi o terceiro colocado em outras duas 
ocasiões (1938 e 1978).

O prEsENtE
País anfitrião da próxima Copa do Mundo da 

fIfA, o brasil não precisa disputar as elimina-
tórias sul-americanas, mas isso não significa 
que vá ter vida fácil até o torneio. 

ciente das enormes expectativas em torno de 
seu futebol em 2014, a comissão técnica ado-
tou um planejamento agressivo e espera colo-
car a equipe frente a frente com grandes forças 
do futebol mundial nos próximos anos.

DEstAQuEs
O atacante Neymar é uma das grandes apos-

tas do país para a próxima copa do mundo da 
fIfA. Ele conta com uma retaguarda estrelada, 
com gente da tarimba de Dani Alves, thiago 
silva, David luiz e marcelo.

mElHOrEs pArtIcIpAÇõEs
Em tOrNEIOs DA fIfA: 
cinco vezes campeão da copa do mundo da 

fIfA, quatro vezes campeão da copa do mun-
do sub-20 da fIfA, três vezes campeão da 
copa do mundo sub-17 da fIfA, quatro vezes 
campeão da copa das confederações da fIfA

EstrElAs DO pAssADO: 
leônidas, zizinho, Didi, garrincha, pelé, rive-

lino, zico, falcão, romário, rivaldo, ronaldo

grupo a: braSil | bréSil

Quinta-feira 15 de Maio
- prociSSão de velaS na igreJa Santa cruz
- dia da Mãe

Sábado 17 de Maio
- cantinho de liSboa, novo eSpaço eM Montreal
- renovei a caSa à portugueSa, 
  eM portugal no grupo aMérico aMoriM

bell fibe: 880 | Videotron: 255
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grupo a: croácia | croatie
A Croácia passou por uma verdadeira montanha-

-russa emocional no seu caminho rumo à Copa do 
Mundo da FIFA Brasil 2014. Depois de mais da me-
tade dos jogos no Grupo A, os croatas tinham tudo 
para ficar com a primeira colocação com cinco vitó-
rias e um empate. Mas então vieram mais um empate 
e três derrotas, duas delas em casa, contra Escócia 
(1 x 0) e Bélgica (2 x 1). No final, a seleção dos Bál-
cãs ficou apenas na segunda colocação, à frente da 
sua rival Sérvia (com três pontos a menos) e atrás da 
líder Bélgica.

Um dia depois da conclusão da fase de grupos, Igor 
Stimac deixou o cargo de técnico da Croácia e Niko 
Kovac, ex-jogador da seleção croata e então no co-
mando da seleção sub-21 do país, assumiu o cargo 
com o apoio do seu irmão Robert como auxiliar téc-
nico. Na repescagem, a Islândia era teoricamente o 
adversário mais fraco, mas os escandinavos exigiram 
que os croatas dessem tudo de si para ficar com a 
vaga. 
A partida de ida em Reykjavík terminou em empate 

sem gols, embora os anfitriões tenham jogado com 
um homem a menos por boa parte do confronto. Na 
volta em Zagreb, no entanto, a categoria croata pre-
valeceu. Mario Mandzukic, que pouco depois foi ex-
pulso e desfalcará o seu país na estreia da Copa do 
Mundo, e Darijo Srna marcaram os gols da vitória, 
provocando grandes comemorações na Croácia.

participações na copa do mundo da fIfA
Logo na sua primeira Copa do Mundo da FIFA, a 

Croácia surpreendeu a todos. O país chegou à Fran-
ça como azarão, mas conseguiu a segunda coloca-
ção do seu grupo após perder apenas da Argentina, 
por 1 a 0. Os croatas venceram a Jamaica por 3 a 1 e 
o Japão por 1 a 0 para passarem à fase seguinte. Nas 
oitavas de final, o selecionado dos Bálcãs derrotou a 
Romênia por 1 a 0. Nas quartas, a equipe de Davor 
Suker bateu a tricampeã mundial Alemanha por 3 a 0. 
Na semifinal, no entanto, os croatas foram derrotados 
pela anfitriã França por 2 a 1. Na disputa do bronze, 
a Croácia superou a Holanda por 2 a 1 e ficou com a 
terceira colocação.
As duas participações seguintes na Copa do Mun-

do da FIFA não foram tão bem-sucedidas. Tanto em 
2002 quanto em 2006, os croatas precisaram voltar 
para casa logo ao término da fase de grupos.
Embora a Croácia não tenha conseguido se clas-

sificar para a África do Sul 2010, a equipe continua 
capaz de enfrentar de igual para igual as maiores po-
tências do futebol mundial. O trabalho é árduo para 
encontrar a combinação perfeita entre atletas expe-
rientes e jovens promessas a fim de tentar formar 
uma equipe à altura da "geração de ouro" da década 
de 1990, da qual o próprio técnico Kovac fazia parte. 
Muitos dos astros do selecionado croata atuam na 
Inglaterra e na Alemanha, permitindo que o país te-
nha perspectivas bastante realistas de fazer uma boa 
campanha no Brasil 2014.
Com muita experiência, o capitão Darijo Srna é o 

cérebro de uma equipe que costuma ser impulsiona-
da pela criatividade dos habilidosos Luka Modric e 
Niko Kranjcar. No ataque, o técnico conta com quatro 
nomes com bastante vivência internacional. Além do 
brasileiro naturalizado croata Eduardo Silva, o sele-
cionado também tem Ivica Olic, Mladen Petric e Mario 
Mandzukic.

melhor participação em torneios da fIfA: 
Terceira colocação na Copa do Mundo da FIFA 1998 

craques do passado: 
Davor Suker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki e 

Dario Simic 
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grupo a: México | MexiQue

Como se classificaram
A seleção mexicana sofreu como nunca para con-

firmar sua classificação num Hexagonal Final extre-
mamente angustiante para os torcedores, que es-
peravam uma campanha bem mais tranquila após 
a conquista do ouro olímpico em Londres 2012. 
Foram apenas duas vitórias em dez partidas, com 
direito a uma derrota para Honduras em setembro 
de 2013 dentro do estádio Azteca, sua tradicional 
fortaleza, resultado que motivou a destituição de 
José Manuel de la Torre a três jogos do fim. Víctor 
Manuel Vucetich, vitorioso e experiente técnico do 
Monterrey, dirigiu a seleção nos dois últimos com-
promissos, mas o México precisou da ajuda indireta 
dos Estados Unidos, com uma vitória sobre o Pana-
má, para garantir o direito de disputar a repescagem 
intercontinental. Para a batalha decisiva, Miguel 
Herrera, campeão mexicano com o América, assu-
miu o comando da equipe e fez uma aposta ousa-
da, convocando apenas jogadores que atuavam no 
país para o duelo contra a Nova Zelândia. Com uma 
vitória por 9 a 3 na soma dos placares, os astecas 
garantiram presença na 15ª Copa do Mundo da FIFA 
de sua história.

participações na copa do mundo da fIfA
Sob o comando inicial do técnico José Manuel de 

la Torre, os mexicanos tentaram evitar sobressaltos 
como os que ocorreram no caminho rumo à África 
do Sul 2010, quando precisaram trocar de treinador 
três vezes antes que Javier Aguirre conseguisse re-
solver o problema e, com muito sofrimento, realizar 
o tão importante objetivo da classificação. Em solo 
africano, os tricolores chegaram à segunda fase 
pela quinta vez consecutiva, mas a eliminação con-
tra a Argentina decepcionou os torcedores, que es-
peravam finalmente superar a barreira histórica das 
oitavas de final. O melhor desempenho até hoje foi 
a chegada às quartas nas duas edições disputadas 
em casa, em 1970 e 1986.

presente: Para o novo ciclo, as expectativas não 
mudaram. A exigente e fanática torcida espera muito 
da seleção e exigiu o máximo do novo técnico. No 
México, há um consenso de que o país nunca teve 
tanto potencial, mas a seleção comandada por De 
la Torre não demonstrou a força habitual. O técnico 
contava com a experiência de Rafael Márquez, Car-
los Salcido e Ricardo Osorio ao lado da juventude 
da “geração dourada” campeã mundial sub-17 em 
2005, que já vem com a rodagem de quem disputa 
importantes campeonatos europeus e tem a maturi-
dade necessária para assumir a responsabilidade. 
Porém, os maus resultados levaram à demissão do 
técnico e a opção passou por Victor Manuel Vuceti-
ch, que conduziu o Monterrey às Copas do Mundo 
de Clubes da FIFA 2011 e 2012. No entanto, Vuceti-
ch também não resistiu muito tempo e foi substituído 
por Miguel Herrera antes da repescagem interconti-
nental. 

Os destaques: A maior arma do México é o fenô-
meno Javier Hernández, que ganhou reconheci-
mento internacional com gols e carisma pelo Man-
chester United. A qualidade de “Chicharito”, somada 
à habilidade de Giovani dos Santos, Andrés Guar-
dado, Héctor Moreno e diversos outros jogadores 
surgidos da sempre exigente liga mexicana, ainda 
faz a torcida sonhar com um desempenho histórico 
no Brasil 2014.

melhores participações em torneios da fIfA: 
campeão da Copa das Confederações da FIFA 

1999 e campeão da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA 
2005
Estrelas do passado: 
Antonio Carbajal, Hugo Sánchez, Jorge Campos e 

Cuauhtémoc Blanco
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grupo a: caMarõeS | caMeroun

A classificação
caindo talvez no grupo mais complicado da 

áfrica (líbia, república Democrática do congo e 
Togo), Camarões superou o desafio com a ajuda 
de três pontos obtidos por conta da escalação ir-
regular de um jogador de Togo. No fim das contas, 
Camarões se classificou ao derrotar a Líbia por 1 
a 0 na última rodada, terminando com 13 pontos 
em seis partidas. Na fase de mata-mata, os cama-
roneses tiveram a espinhosa tarefa de enfrentar a 
tunísia. um empate sem gols abriu caminho para 
a vitória por 4 a 1 em casa, deixando a equipe de 
Volker Finke confiante rumo ao Brasil.

participações na copa do mundo da fIfA
camarões teve um papel de destaque no novo 

status que o futebol africano adquiriu no cená-
rio internacional. Ao debutarem em mundiais em 
1982, os “leões indomáveis” deixaram a Espanha 
na primeira fase, mas invictos, com empates sem 
gols com peru e polônia e placar igualado em um 
gol com a Itália, futura campeã daquela edição. 
mas foi oito anos mais tarde que os camarone-
ses fizeram história: depois de derrotarem a en-
tão campeã Argentina na estreia, alcançaram as 
quartas de final do torneio, algo até então inédito 
entre equipes da áfrica, ao ritmo dos gols de ro-
ger milla. Depois disso, porém, o selecionado não 
passou da fase de grupos em 1994, 1998, 2002 e 
2010.

Os destaques
samuel Eto’o dá um toque de classe no ataque, 

embora o carismático jogador, que também usa 
a braçadeira de capitão, não tenha mantido uma 
sequência no time titular. mas mesmo quando 
o experiente craque do chelsea não entra em 
campo, experiência e talento é o que não falta na 
equipe. Nicolas N’Koulou, benoit Assou-Ekotto e 
Aurelien chedjou garantem a força da defesa,  en-
quanto o meio-campo conta com a categoria de 
Alex song, Jean makoun e stephane mbia.

melhores participações em torneios da fIfA: 
quartas de final da Copa do Mundo da FIFA 
(1990), campeão do torneio Olímpico de futebol 
masculino (2000)

Astros do passado: roger milla, marc-vivien 
foé, rigobert song, thomas Nkono
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1-Moreirense 79 42 21 16 5 65 25
2-FC Porto B 77 42 23 8 11 59 42
3-Penafiel	 73	 42	 18	 19	 5	 47	 24
4-Desp. Aves 71 42 20 11 11 46 35
5-Benfica	B	 70	 42	 20	 10	 12	 77	 56
6-Sporting B 70 42 20 10 12 61 50
7-Portimonense 67 42 19 10 13 58 48
8-Chaves 67 42 19 10 13 58 56
9-Tondela 59 42 16 11 15 41 38
10-Farense 57 42 15 12 15 45 44
11-Ac. Viseu 54 42 16 6 20 43 43
12-Beira-Mar 54 42 14 12 16 45 48
13-U. Madeira 52 42 14 10 18 50 46
14-Feirense 50 42 10 20 12 41 46
15-Santa Clara 48 42 13 9 20 38 46
16-Sp. Covilhã 48 42 13 9 20 34 50
17-Leixões 47 42 13 8 21 42 57
18-Trofense 47 42 11 14 17 36 61
19-UD Oliveirense 47 42 13 8 21 56 76
20-SC Braga B 44 42 12 8 22 47 60
21-Marítimo B 43 42 11 10 21 39 57
22-Atlético CP 40 42 9 13 20 34 54

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 74	 30	 23	 5	 2	 58	 18
2-Sporting 67 30 20 7 3 54 20
3-FC Porto 61 30 19 4 7 57 25
4-Estoril Praia 54 30 15 9 6 42 26
5-Nacional 45 30 11 12 7 43 33
6-Marítimo 41 30 11 8 11 40 44
7-V. Setúbal 39 30 10 9 11 41 41
8-Académica 37 30 9 10 11 25 35
9-SC Braga 37 30 10 7 13 39 37
10-V. Guimarães 35 30 10 5 15 30 35
11-Rio Ave 32 30 8 8 14 21 35
12-Arouca 31 30 8 7 15 28 42
13-Gil Vicente 31 30 8 7 15 23 37
14-Belenenses 28 30 6 10 14 19 33
15-P. Ferreira 24 30 6 6 18 28 59 
16-Olhanense 24 30 6 6 18 21 49

  P J V E D GM GS

belenenses 1-0 Arouca
p. ferreira 2-4 Académica
v. setúbal 3-1 Olhanense

v. guimarães 1-0 sp. braga
FC Porto 2-1 Benfica
sporting 0-1 Estoril

gil vicente 1-0 Nacional
marítimo 1-0 rio Ave

reSultAdoS

Trofense 0-0 Chaves
Aves 4-2 Ac. Viseu

Sp. Braga B 0-1 Sporting B
Portimonense 1-0 UD Oliveirense

Leixões 1-1 U. Madeira
Atlético 0-1 FC Porto B
Beira-Mar 2-1 Farense
Penafiel 1-1 Feirense

Moreirense 1-0 Tondela
Benfica B 2-1 Marítimo B

Santa Clara 1-1 Sp. Covilhã

reSultAdoS

ligA doS cAmPeÕeS

tAÇA de PortugAl - FinAl
Domingo 18 maio 2014 - 12h15

bENfIcA vs rIO AvE

mEIAs-fINAIs
Atlético Madrid - Chelsea          0-0        3-1
Real Madrid - München          1-0        4-0

fINAl
sábADO 24 mAIO 2014 - 14H45

rEAl mADrID vs AtlÉtIcO mADrID
ueFA euroPA leAgue

QuArtOs-DE-fINAl 1ª mão       2ª mão
Lyon - Juventus           0-1        1-2
AZ Alkmaar - Benfica          0-1        0-2
FC Basel - Valencia          3-0        0-5
fc porto - Sevilla          1-0        1-4
mEIAs-fINAIs
Benfica - Juventus          2-1        0-0
Sevilla - Valencia           2-0        1-3
fINAl
sEvIllA - bENfIcA  Quarta 14 maio 2014 - 14h45

tAÇA dA ligA - FinAl
Quarta 7 maio 2014 - 15h30

rIO AvE 0-2 bENfIcA

carloS xiStra apita
a final da taça de portugal

clerMont anuncia
treinadora portugueSa

nuno goMeS “preocupa-Me
a condição fíSica de ronaldo”

Carlos Xistra é o escolhido 
para apitar a final da Taça 

de portugal, anunciou a Fede-
ração portuguesa de Futebol 
(FpF) em comunicado. depois 
da vitória dos ‘encarnados’ por 
2-0 na Taça da Liga, Benfica 
e rio ave voltam a encontrar-
-se, agora no estádio nacio-
nal. carlos Xistra será acom-
panhado por jorge cruz (aF 
castelo Branco) e nélson Mo-
niz (aF ponta delgada). nuno 
almeida (aF algarve) será o 
quarto árbitro. aos 40 anos, o 
juíz internacional faz assim a 

sua estreia em finais da ‘prova 
rainha’ do calendário nacional, 
recorda ainda a FpF no comu-
nicado. A final da Taça de Por-

tugal realiza-se domingo, 18 
de maio, pelas 17h15 (hora de 
portugal).

O ex-futebolista e atual as-
sessor do Benfica para 

a área internacional não quis 
falar da final da Liga Europa, 
mas acedeu comentar a atua-
lidade de seleção nacional. 
nuno gomes, ex-internacional 
português, não esconde a preo-
cupação com as notícias e ru-
mores sobre a condição física 
de cristiano ronaldo. “sim, 
preocupa-me porque estamos 
a falar do cristiano. não só a 
nossa seleção, qualquer equipa 
que tenha cristiano ronaldo, 
torna-se mais forte. espero que 
ele possa chegar em excelentes 

condições e possa jogar ao ser 
melhor nível, porque seremos 
mais fortes”, afirmou durante 
o World scouting congress, 
que decorre esta segunda-feira 
no porto. Questionado sobre a 
convocatória, que será anun-
ciada a 19 de maio, nuno go-
mes não se furtou a comentar o 
nome de Quaresma, o extremo 
do Fc porto: “ não sei se irá 
ser convocado, é um excelente 
jogador, já o provou e será uma 
opção para o selecionador, en-
tre outras. espero que os joga-
dores cheguem ao Mundial na 
plenitude da forma, depois de 

uma época desgastante é nor-
mal haver jogadores cansados. 
portugal tem um grande sele-
ção , está num grupo que não é 
fácil, mas tem capacidade para 
passar”, concluiu.

helena costa vai orientar 
a equipa do segundo es-

calão francês na próxima tem-
porada. a portuguesa Helena 
costa, de 36 anos, vai orien-
tar na próxima temporada a 

equipa de futebol profissional 
francesa clermont Foot 63 
(segunda divisão), anunciou 
o clube gaulês na sua página 
na internet. Helena costa foi 
treinadora na equipa femini-

na do Benfica e do Odivelas, 
tendo depois sido escolhida 
para o cargo de selecionado-
ra feminina do irão e do ca-
tar. por outro lado, colaborou 
com os escoceses do celtic na 
qualidade de olheira. “esta no-
meação permitirá ao clermont 
Foot 63 entrar numa nova era, 
com base num conjunto de 
17 jogadores atualmente sob 
contrato, aos quais se junta-
rão outros jovens jogadores 
provenientes da formação do 
clube”, indicou o clermont 
Foot em comunicado. a trei-
nadora portuguesa sucede a 
régis Brouard, no clube des-
de a época 2012-2013. a duas 
jornadas do fim do campeona-
to da segunda divisão france-
sa, o clermont Foot segue na 
14ª posição, com 45 pontos, 
impossibilitado de subir de 
escalão, mas também pratica-
mente livre de descer. Helena 
costa apenas será apresentada 
à imprensa e aos associados do 
Clermont Foot no final da pre-
sente época.

1-Jackson martínez [fc porto] 20
2-Derley [marítimo]  16
3-rafael martins [v. setúbal] 15
4-Lima [Benfica]  14
5-fredy montero [sporting] 13
6-mario rondón [Nacional] 12
7-Rodrigo [Benfica]  11

reSultAdoS

1-pires [moreirense] 22
2-tozé [fc porto] 21
3-r. Esgaio [sporting] 16
3-r. lima [uD Oliveirense] 16
5-cafú [Ac. viseu] 15
6-luís pinto [chaves] 14
6-moreira [leixões] 14

reSultAdoS
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Major league soccer (usa)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 9 5 2 2 14 6 17
2-NE Revolution 10 5 2 3 14 10 17
3-DC United 9 4 2 3 13 11 14
4-Houston Dynamo 11 4 2 5 15 19 14
5-NY Red Bulls 11 3 5 3 18 17 14
6-Columbus Crew 10 3 3 4 10 11 12
7-Toronto FC 7 3 0 4 7 9 9
8-Chicago Fire 9 1 6 2 17 18 9
9-Philadelphia U. 11 1 5 5 10 14 8
10-Impact Montréal  9 1 3 5 7 17 6

grupo este

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 11 7 1 3 22 19 22
2-Real Salt Lake 10 5 5 0 21 12 20
3-FC Dallas 11 5 1 5 20 19 16
4-Vancouver W. 10 4 4 2 16 12 16
5-Colorado Rapids 10 4 3 3 11 12 15
6-SJ Earthquakes 9 2 4 3 10 11 10
7-LA Galaxy 7 2 3 2 8 6 9
8-Chivas USA 10 2 3 5 12 19 9
9-Portland Timbers 10 1 6 3 13 16 9

grupo oeste

Houston 2-5 real salt lake
NE revolution 5-0 seattle

colorado 1-3 chivas
portland 1-1 lA galaxy

sJ Earthquakes 2-1 fc Dallas
columbus 0-1 vancouver

NY red bulls 4-5 chicago fire
philadelphia u. 0-1 Dc united

Impact 0-3 sporting Kc
sJ Earthquakes 0-0 colorado

seattle 2-1 fc Dallas
Houston 1-0 columbus

reSultAdoS
Quarta-feira, 14 de maio
20:30 Kansas city-philadelphia
sábado, 17 de maio
16:30 toronto fc - New York
19:00 D.c. - montreal
19:00 philadelphia - New England
20:30 fc Dallas - chivas usA
20:30 Houston - los Angeles
21:30 real salt lake - colorado
22:00 seattle - san Jose
22:30 portland - columbus
Domingo, 18 mai 2014
15:00 chicago - sporting Kansas city

PróximA jornAdA

 p J v E D
1-manchester city 86 38 27 5 6
2-liverpool 84 38 26 6 6
3-Chelsea 82 38 25 7 6
4-Arsenal 79 38 24 7 7
5-Everton 72 38 21 9 8
6-Tottenham 69 38 21 6 11
7-Manchester United 64 38 19 7
8-Southampton 56 38 15 11 12
9-Stoke City 50 38 13 1 1  
10-Newcastle 49 38 15 4 19
11-Crystal Palace 45 38 13 6 19
12-Swansea City 42 38 11 9 18
13-West Ham 40 38 11 7 20
14-Sunderland 38 38 10 8 20
15-Aston Villa 38 38 10 8 20
16-Hull City 37 38 10 7 21
17-West Bromwich 36 38 7 15 16
18-Norwich City 33 38 8 9 21 
19-Fulham 32 38 9 5 24
20-Cardiff City 30 38 7 9 22

Inglaterra
PremIer league

caMpeonatos europeus - classificação

 p J v E D
1-Atlético madrid 89 37 28 5 4
2-barcelona 86 37 27 5 5
3-Real Madrid 84 37 26 6 5
4-Athletic 69 37 20 9 8
5-Sevilla 60 37 17 9 11
6-Real Sociedad 59 37 16 11 10
7-Villarreal 56 37 16 8 13
8-Celta de Vigo 49 37 14 7 16
9-Levante 48 37 12 12 13
10-Valencia 46 37 12 10 15
11-Rayo Vallecano 43 37 13 4 20
12-Espanyol 42 37 11 9 17
13-Málaga 42 37 11 9 17
14-Elche 40 37 9 13 15
15-Almería 39 37 11 6 20
16-Getafe 39 37 10 9 18
17-Granada 38 37 11 5 21
18-Osasuna 36 37 9 9 19
19-Valladolid 36 37 7 15 15
20-Real Betis 25 37 6 7 24

esPanha
lIga BBVa

 p J v E D
1-paris sg 86 37 26 8 3
2-monaco 79 37 23 10 4
3-Lille 68 37 19 11 7
4-Saint-Étienne 66 37 19 9 9
5-Lyon 58 37 16 10 11
6-Marseille 57 37 15 12 10
7-Bordeaux 52 37 13 13 11
8-Lorient 49 37 13 10 14
9-Stade de Reims 48 37 12 12 13
10-Bastia 48 37 13 9 15
11-Toulouse 46 37 11 13 13
12-Nantes 45 37 12 9 16
13-Rennes 43 37 10 13 14
14-Montpellier 42 37 8 18 11
15-Guingamp 42 37 11 9 17
16-Nice 42 37 12 6 19
17-Évian TG 41 37 10 11 16
18-Sochaux 40 37 10 10 17
19-Valenciennes 29 37 7 8 22
20-AC Ajaccio 23 37 4 11 22

França
lIgue 1

 p J v E D
1-Juventus 99 37 32 3 2
2-roma 85 37 26 7 4
3-Napoli 75 37 22 9 6
4-Fiorentina 64 37 19 7 11
5-Internazionale 60 37 15 15 7
6-Torino 56 37 15 11 11
7-Parma 55 37 14 13 10
8-Milan 54 37 15 9 13
9-Hellas Verona 54 37 16 6 15
10-Lazio 53 37 14 11 12
11-Atalanta 50 37 15 5 17
12-Sampdoria 44 37 12 8 17
13-Udinese 43 37 12 7 18
14-Genoa 41 37 10 11 16
15-Cagliari 39 37 9 12 16
16-Sassuolo 34 37 9 7 21
17-Chievo 33 37 9 6 22
18-Catania 29 37 7 8 22
19-Bologna 29 37 5 14 18
20-Livorno 25 37 6 7 24

ItálIa
serIe a

 p J v E D
1-b. münchen 90 34 29 3 2
2-b. Dortmund 71 34 22 5 7
3-Schalke 04 64 34 19 7 8
4-B. Leverkusen 61 34 19 4 11
5-VfL Wolfsburg 60 34 18 6 10
6-B. M’gladbach 55 34 16 7 11
7-FSV Mainz 05 53 34 16 5 13
8-FC Augsburg 52 34 15 7 12
9-TSG 1899 44 34 11 11 12
10-Hannover 96 42 34 12 6 16
11-Hertha BSC 41 34 11 8 15
12-Werder Bremen 39 34 10 9 15
13-E. Frankfurt 36 34 9 9 16
14-SC Freiburg 36 34 9 9 16
15-VfB Stuttgart 32 34 8 8 18
16-Hamburger SV 27 34 7 6 21
17-FC Nürnberg 26 34 5 11 18
18-E. Braunschweig 25 34 6 7 21

alemanha
BundeslIga

f1: leWiS haMilton vence grande preMio de eSpanha 
e…é o novo líder do caMpeonato do Mundo da f1

E... foi com um GRAnDE OLÉ E.. OLÉ  que 
Lewis hamilton dominou de ponta a ponta, 

não quebrando  sobretudo  o domínio impecável e 
fiável  da equipe Mercedes a “maior” neste come-
ço de época na história da Fórmula 1, para sair do 
Circuito da Catalunha  em Espanha com mais uma 
vitoria a sua primeira depois de oito tentativas. 
“Foi incrível vencer aqui!... foi longe, verdadeira-

mente longe, de ser uma corrida perfeita. Foi difícil 
a concentração pois o meu monolugar fugia muito de 
traseira o que complicava imenso poupar os pneus. 
nico pilotou de uma maneira incrível e magistral  e eu 
sofri muito para o segurar atrás, mas acabei por con-
seguir. nunca imaginei quatro vitorias consecutivas! 
tenho muito trabalho pela frente pois nico esta apenas 
a 3 pontos de diferença”, disse Hamilton . 
 o inglês foi acompanhado de perto, mais uma vez, 

pelo  seu companheiro nico rosberg, que nas voltas 
finais ameaçou uma disputa e lutaram  pela liderança 
até a volta final. Esta foi a quarta vitória seguida de 
Hamilton e a quarta vez que Rosberg ficou em segun-
do. com o resultado, o inglês assumiu a liderança do 
campeonato, com 100 pontos, três a mais que o ale-
mão. Nico afirma que uma das coisas que precisa me-
lhorar para poder fazer frente ao parceiro é a largada.
uma das sensações na temporada, daniel riccardo 

fechou o pódio em terceiro com a red Bull, acompa-
nhado por seu companheiro sebastian Vettel, depois 
de largar em 15º (penalizado pela mudança da caixa 
de velocidades ). em uma bela corrida, Valtteri Bot-
tas da Williams  foi o quinto na prova, com Fernando 
alonso em sexto e Kimi raikkonen na sétima posição 
. de volta aos pontos, a Lotus terminou em oitavo com 
romain grosjean, enquanto sergio perez foi o nono e 
nico Hulkenberg o décimo. 
na largada, destaque para Bottas, que assumiu a ter-

ceira posição ; enquanto mais atrás, Massa subiu de 
nono para oitavo. na frente, Hamilton manteve a lide-
rança para cima de rosberg. depois da primeira volta, 
as dez primeiras posições estavam assim: Hamilton, 
rosberg, Bottas, riccardo, grosjean, raikkonen, 
alonso, Massa, Hulkenberg e perez. 
a partir da 5  volta, riccardo passou a incomodar 

Bottas notando-se  nitidamente querer roubar o tercei-
ro lugar ao russo.  Foi na abertura da 7volta que o 
novato da red Bull tentou a primeira para cima da Wi-
lliams, mas sem sucesso. Quando sentiu que não con-

seguiria fazer a ultrapassagem, riccardo optou pelo 
economizar equipamento e segurou um pouco o ritmo. 
Mais atrás, Vettel vinha tentando recuperar posições, 
ultrapassando gutierrez por fora na segunda parte do 
circuito e partindo para cima de Button na luta pela 12ª 
posição. na abertura da13 volta o próprio Vettel abriu 

a primeira janela de pit stop. dos líderes, riccardo foi 
o primeiro na14 volta uma clara estratégia da red Bull 
de antecipar a parada e tentar que o piloto voltasse a 
frente de Bottas quando o piloto da Williams fizesse a  
sua parada. na volta seguinte vieram grosjean e Mas-
sa para os  seus pits respetivamente . alonso entrou 
nas boxes na 16 volta  e o líder, Hamilton, fez seu pit 
no 19 volta . na liderança sozinho, rosberg cravou a 
melhor volta no final da 19 , tentando abrir vantagem 
para ganhar os comandos da corrida , enquanto , por 
sua vez, Hamilton devolveu com  a volta mais veloz . 
Bottas foi o último dos líderes a parar e, como espera-
do, perdeu a posição para riccardo. 
após a primeira rodada de paradas, os dez primeiros 

ficaram assim: Hamilton, Rosberg, Riccardo, Bottas, 
grosjean, raikkonen, alonso, Massa, Vettel e Hulken-
berg. 
Na parte final da corrida, Rosberg teve que arriscar 

tudo na pista para reverter o resultado, que daria a li-
derança no campeonato para Hamilton. na volta 52, a 
diferença entre os dois caiu para 2,2 segundos. Quem 

mais se recuperou na prova foi Vettel, que nas voltas 
finais da prova aparecia na sexta posição , partindo 
para cima de raikkonen e ganhando a posição na 58 
volta. A luta entre os líderes seguiu até o fim da prova, 
enquanto mais atrás, raikkonen e alonso trabalhavam 
arduamente  volta a volta pelo sexto lugar , e Vettel 
também partiu para cima de Bottas pelo quarto lugar. 
o espanhol ganhou a posição para cima de raikkonen 
na 64 volta .desde já  Vettel garantiu o quarto lugar 
enviando Bottas para quinto. a disputa se estendeu até 
a volta final, mas Hamilton levou a melhor... A Ferrari, 
sublinhou no gp da espanha com uma bela homena-
gem a Michael schumacher, maior vencedor da histó-
ria da escuderia italiana. todos os integrantes da equi-
pa  posaram com um cartaz que lembrava a primeira 
vitória de schumi com o carro vermelho, conquistada 
precisamente no circuito catalão, em 1996. o hepta-
campeão segue internado na França em razão de um 
acidente de esqui em dezembro de 2013.
Próximo encontro Mónaco a 25 de maio precisa-

mente a última corrida antes do GP do Canadá em 
Montreal de 6 a 8 de junho.

hÉLDER DiAS
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especialista para retirar bruxarias, pragas, destruir 
budu, sacar enterros, retiro inimigos ou pessoas 

não desejadas.
atenção, atenção 

e muito cuidado. não se engane, as palavras não 
retiram nem curam bruxarias nem más energias.

eu sim, sou capaz de expulsar qualquer mal 
que tenha no seu corpo ou no seu espirito, 

mesmo á sua frente.
Mostro-lhe a cara do seu inimigo oculto.

chamo-me Manuel da silva, primeiro quero 
agradecer a deus  e a minha esposa Mar-
ta o que lhe vou contar :fui vitima de uma 
bruxaria por inveja dum companheiro de 
trabalho, que queria o meu posto. a minha 
vida mudou de um momento para o outro e 

não só quase perdia o trabalho como pior ainda foi essa 
má energia contaminou minha casa e meus filhos. Tudo 
começou a ir mal a tal ponto que meus filhos se tornaram 
rebeldes, perderam o interesse pelos estudos e o maios 
velho caiu na droga. eu e minha esposa não sabíamos o 
que fazer, até que uma amiga nos recomendou o Monje. 
graças á sua grande espiritualidade e seus anjos, eu Vi 
sair o mal do meu corpo, e nem só, os resultados foram 
imediatos. obrigado Monje saloMão

não tenho pala-
vras para agra-
decer, por me ter 
ajudado a recu-
perar o meu es-
poso e a paz em 
minha casa. tudo 
pelos seus co-
nhecimentos dos 
anjos e santos. 
obrigado

probleMas faMiliares aMor, aMor, aMor
abandonaram-no ou 
atraiçoaram-no sem 

motivo algum? 
apaixona-se e não 

consegue? ama e não 
é correspondida? 

eu posso ajudar.
regresso do ser amado 
em poucas horas. ga-

rantia absoluta


