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Música, fado, arte 
e Muita poesia

pézinho e cantoria
eM hochelaga

hoMenageM
a Joviano vaz p. 6 p. 11

a segurança, uMa
prioridade no plateau

Ver página 8

*Termos e condições no interior do jornal

Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900

Mantenhem os seus contatos no 
Facebook e nas outras redes 

sociais, a um super preço.

p. 7

sérgio conceição
assina por duas
épocas coM o Braga p. 22

anotações soBre as
eleições europeias

Ver página 9

No rescaldo das eleições Europeias dos passados dias há alguns aspetos 
que julgo ser importante realçar, na medida em que passam desperce-

bidos no tumulto das trocas de galhardetes entre forças políticas tentando 
tirar vantagem dos resultados ou procurando minimizar resultados menos 
bons.
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bAlANÇA: Carta do Dia: A For-
ça, que significa Força, Domínio.
Amor: Se algo anda a desestabi-
lizar a sua relação chegou a hora 

de resolver. Converse com o seu par.
Saúde: Para as varizes faça cataplasmas 
com folhas quentes de alface.
Dinheiro: Com força e determinação con-
seguirá terminar com sucesso uma tarefa.
Números da Sorte: 5, 9, 13, 24, 35, 42

EscOrpIÃO: Carta do Dia: 8 de 
Paus, que significa Rapidez.
Amor: Pode receber a visita de um 
amigo. Ficará feliz.

Saúde: Faça passeios ao ar livre para ga-
nhar boas energias.
Dinheiro: Pode surgir uma despesa com a 
qual não contava. Conseguirá dar a volta 
à situação com rapidez.
Números da Sorte: 15, 19, 20, 26, 34, 41

sAgItÁrIO: Carta do Dia: Vale-
te de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Pode 
sentir-se mais sensível. Procure 

a companhia de uma amiga. Saúde: Se 
sofre de rinite alérgica, beba água com vi-
nagre de maçã. Dinheiro: É provável que 
se sinta desanimada no emprego. Força!
Números da Sorte: 9, 14, 16, 20, 25, 37

cAprIcÓrNIO: Carta do Dia: 10 
de Copas, que significa Felicida-
de. Amor: É possível que se cruze 
com a pessoa que idealizou para 

si. Esteja atenta! Saúde: Se anda com 
vontade de comer doces opte pela gela-
tina. Dinheiro: Poderá ter uma alegria no 
trabalho. Merece tudo de bom.
Números da Sorte: 6, 7, 18, 34, 39, 42

AQuÁrIO: Carta do Dia: 7 de Espa-
das, que significa Novos Planos, Inter-

ferências. Amor: Confie no seu 
par. Uma relação saudável só se 
consegue com confiança. Saú-
de: Para prevenir a osteoporose 
coma maçãs. Dinheiro: Um cole-

ga poderá tentar interferir no seu trabalho. 
Proteja-se.
Números da Sorte: 7, 9, 13, 32, 37, 41

pEIXEs: Carta do Dia: 2 de Ouros, que 
significa Dificuldade/Indolência. Amor: 

Evite colocar o trabalho acima de 
tudo e todos. Dê atenção à famí-
lia. Saúde: Vigie a saúde. Alimen-
te-se bem e faça algum exercício.
Dinheiro: Período mais difícil. Or-

ganize as tarefas.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

cArNEIrO: Carta do Dia: 8 de 
Espadas, que significa Crueldade.
Amor: Poderá passar menos tem-
po com o seu par devido ao traba-

lho. Saúde: Fazer exercício, beber água 
e seguir uma dieta equilibrada são cuida-
dos que deve ter.
Dinheiro: Um chefe pode ser cruel consi-
go. A verdade virá ao de cima!
Números da Sorte: 3, 9, 14, 23, 27, 45

tOurO: Carta do Dia: Rainha de 
Espadas, que significa Melanco-
lia, Separação. NAmor: Evite ser 
impulsiva ou esse feitio pode re-

sultar numa separação.
Saúde: Beba sumo de laranja. Ajuda a 
combater o colesterol.
Dinheiro: Pode ter um dia atribulado no 
trabalho. Tudo acabará bem.
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

gÉmEOs: Carta do Dia: 4 de Ou-
ros, que significa Projetos.
Amor: Poderá desenvolver novos 
projetos com o seu amor. Força!

Saúde: Se tem tendência para sofrer de 
aftas coma mais peixe e ovos.
Dinheiro: Evite levar problemas de casa 
para o trabalho. Zele pela sua imagem.
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

cArANguEJO: Carta do Dia: 10 
de Ouros, que significa Prosperi-
dade, Riqueza, Segurança.
Amor: Dê a volta a um desenten-

dimento com um familiar com a sua boa 
disposição.Saúde: Vigie a sua saúde. O 
excesso de atividades pode desgastá-la.
Dinheiro: É provável que um colega lhe 
peça ajuda. Seja generosa.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

lEÃO: Carta do Dia: Valete de 
Ouros, que significa Reflexão, 
Novidades. Amor: Boas novida-
des no amor. O seu par poderá 

fazer-lhe uma surpresa. Saúde: Ponha os 
intestinos a funcionar comendo sementes 
de linhaça. Dinheiro: É a altura certa para 
começar a fazer um pé-de-meia.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

vIrgEm: Carta do Dia: O Eremi-
ta, que significa Procura, Solidão.
Amor: Terá tendência para isolar-
-se. Não o faça durante muito tem-

po. Saúde: Se anda com queda de cabe-
lo, coma mais passas e couves.
Dinheiro: Período bom para investir. Se 
tem dúvidas peça opinião a um amigo.
Números da Sorte: 14, 16, 21, 28, 35, 42

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

José simões silvestre
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12:25 programa a designar
14:15 voz do cidadão
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18:40 telejornal Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:00 sinais de vida
21:45 programa a designar
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23:10 5 para a meia-Noite
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13:00 portugal em Direto
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15:00 telejornal

ADmINIstrAÇÃO
président et Éditeur
Eduino Martins

Directeur administratif
Tony Saragoça

Directeur
Manuel de Sequeira Rodrigues

secrétaire administrative
Elisa Rodrigues

rÉDActION
rédacteur en chef
Mário Carvalho
rédacteur adjoint
Antero Branco
révision
Natércia Rodrigues
Design graphique
Sylvio Martins

cOllAbOrAtEurs
Augusto Machado
Daniel Loureiro
Diamantino de Sousa
Dinora de Sousa
Helder Dias
J.J. Marques da Silva
Hélio Bernardo Lopes
João Arruda
José da Conceição
José de Sousa
Jorge Correia
Jorge Matos
Manuel Carvalho
Manuel Neves
Maria Helena Martins
Miguel Félix
Ricardo Araújo Pereira
Telmo Barbosa

pHOtOgrApHEs
Edgar dos Santos

DIstrIbutION
Nelson Couto

publIcItÉ
canada:  RPM, 
                      IMTV Ethnic Comm.
                    Ethnique Média.
portugal: PortMundo Ldª.

Dépôts legaux à la Bibliothèque 
nationale du Québec et à la 
Bibliothèque nationale du 

Canada.

Courrier de deuxième 
classe; Numéro de 
contrat: 1001787.

agenda comunitária
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

horóscopo Maria Helena Martins

convite dos MordoMos de anJou
Fátima e Silvio Machado convidam todos os interessados a rezar o Terço em sua casa 
de 8 a 13 de junho. São todos bem-vindos no 2068 Place de Malaga, Vimont,  PQ, 
Laval, H7M 6C1 e a acompanhar-nos nas grandes festas no 14 e 15 de junho na arena 
Chenier, 8200 Avenue Chenier. 
para mais informações: 450-669-3673 ou 514-594-1530.

Portugalíssimo

produtora
rosa Velosa

Linha aberta
514.483.2362

rosavelosa1@gmail.com

contacto
pubLicitário: 
514.366.2888

Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount



A Voz de PortugAl  |  28 de mAio de 2014  |  P. 3

MANUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

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

EDiTORiAL

turisMo Marca portugal

O turismo português é um importante setor de 
atividade nacional. Com efeito, é uma das 

principais fontes  de receita do País e a deterio-
ração do setor, pode levar o afluxo turistico, prin-
cipalmente estrangeiro a escolher outros destinos 
na europa. Será que os estrangeiros deixaram de 
gostar de portugal?
Vários fatores podem ser considerados como 

causas da recessão turística, como o eco da «crise 
atual». Vale a pena, contudo, seguir o pensamento 
dos clientes, até para que se tenha á partida um pon-
to de apoio que mereça a devida reflexão e se lhe 
juntem outros dados importantes observados por 
outros pontos de vista.
a crise no sistema económico no mundo, subida do 

preço do petrólio, e que resultou num abaixamento 
do poder de compra da classe média e trabalhado-
res.
aumento nos preços de alojamento e refeições que 

ultrapassam em muito os valores inflacionários, e 
um círculo vicioso no brio profissional, que baixa e 
sobe de acordo com o vento que sopra, interferindo 
apenas, por reflexo natural, não compreensivel pe-
los clientes estrangeiros... já que as implicações nos 
turistas portuguses é de perdoar a deficiente estru-
tura do serviço.
É preciso ter presente, que a oferta das boas unida-

des hoteleiras em portugal é das melhores da euro-
pa e respondem muito bem a uma clientela, onde a 
carteiras permite.
também os cruzeiros com escala em Lisboa está 

em alta, superando todos os objetivos. entretanto, 
nas conversas neste e naquele Hotel, nos barcos de 
cruseiro e no estrangeiro os comentários são menos 
favoráveis? ouve-se muito lamento da falta de lim-
peza nos espaços públicos. ou seja «Lisboa é a casa 
de banho dos cães»? esta panoramica, ou comen-
tários dos turistas, pode beneficiar a nossa vizinha 
espanha o mais forte concorrente do nosso turismo 
desde sempre e que também tem boas comodidades, 
boa gastronomia e serviços e com o estado dos es-
paços públicos considerado bom pelos turistas.
já se sabe que não somos um povo alegre e quando 

se apaga a luz de quem se vê sem horizontes, de 
quem vai suspeitando que a prosperidade prometi-
da, foi um logro e que as aparências dela.. são pagas 
bem caras agora: provavelmente se abandona no ca-
minho da tragédia. julgo também que a ética deve 
recolocar o cidadão, um cidadão lúcido e respon-
sável, no lugar que hoje está ocupado pelo animal 
irracional que responde ao nome de consumidor.
apesar dos comentários referidos...todavia não 

são fatores determinantes: assim interessa, conti-
nuarmos todos a promover o nosso patrimonio, o 
sol a gastronomia e a beleza natural de portugal.
Há cerca de uma década que se sabe que a preser-

vação ecológica é um dos fatores que contribui para 
o incremento turístico. e, neste setor tão particular, 
o importante mesmo  é tentar descobrir um destino 
ainda virgem que é sintra, com uma grande riqueza 
ambiental e cultural.
sintra; formosa e aristocrata é um paraíso, merece 

que por lá se detenha um fim-de-semana completo. 
subindo ao cume do monte consegue abarcar-se, de 
um só olhar, toda a formosura do sítio e o palacete 
de fachadas imponentes, que permanece intocado, 
com esplanada para descansar, tem o encanto da 
história e glamour.
a região parece ter sido criada para ilustrar um 

antigo tratado de ocultismo. a paisagem, esconde 
tantos segredos e as suas mil facetas diferem e nas 
quais cada um pode encontrar aquilo que seja do 
seu agrado. em busca de outros panoramas, pode 

partir a caminho de Lisboa, rumo à beira mar e re-
frescar-se numa das praias, sem perder mais de vista 
o atlântico e até encontrar os telhados vermelhos 
da capital. a estrada que precede, as praias, segue 
por entre sementeiras de cereais, legumes, olivei-
ras, vinha, flores e o colorido das àrvores de fruta: 
na elevação do terreno a vista é interrompida pela 
floresta, mas logo aparecem clareiras em direção ao 
mar, são imagens que deliciam a vista.
para além deste labirinto sedutor, outro grande 

prazer em férias é a cerveja. em Lisboa tem a cer-
vejaria trindade no moderno e famoso Bairro alto, 
no centro Histórico da cidade.
O jovem Ricardo Poupada, classificou a «Marca 

portugal é cool» e a origem está nas imagens que 
ele escolheu sobre portugal e que apresentou na 
conferência organizada pelo «jornal a Voz de portu-
gal» o Valor cultural e económico da Língua por-
tuguesa no Mundo. 

em Lisboa, há hábitos que nunca podem falhar:  
o café e a ginginha, para tal, há uma grande varie-
dade de propostas. as mais clássicas, em torno do 
rossio e com mais caráter a Brasileira no chiado, é 
um clássico histórico. Que muito agrada aos intelec-
tuais... É uma pastelaria que serve almoços e janta-
res. Muita da história de Lisboa passa também pela 
pastelaria Mexicana, na Praça de Londres, a vida 
corre ali devagar e passear nas ruas tranquilas em 
direção à zona  de alvalade é como mudar de paisa-
gem, onde tudo parece permanecer igual aos tempos 
em que foi fundada, pequenos jardins e esplanadas 
familiares e nas àrvores, pássaros chilreiam.
Porem uma coisa é olhar o passado à procura de 

algo que mais ou menos lhe tenha sobrevivido e 
portanto mereça ser recordado, outra é registar 
simplesmente o dia a dia, sem pensar em ordenar 
os factos, apenas pelo gosto e fixar como tenho 
dito, a passagem do tempo.
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PARAbéNS

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

Domingo: 10h00-13h30
clínica sem Apontamento

sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

fotos das doMingas
do espírito santo

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.

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

parabéns a sónia e mathew pelo seu enlaçe 
matrimonial nas lindas paisagens de 

riviera maya no méxico.
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hoMenageM a Joviano vaz
ANTóNiO VAZ

Em português e francês, há uma série de verbos 
que podem descrever uma pessoa. Os verbos 

ter, fazer e ser, são os mais usados. é por isso que  
costumamos perguntar às pessoas: o que tem, o 
que faz na vida, quem é.  A vida de Joviano Vaz 
foi a conjugação destes verbos. Ele “teve” na vida, 
uma certa simplicidade, uma vida confortável 
onde não faltou nada. Mas foi com uma certa sim-
plicidade, nem sempre voluntária, que ele soube 
viver com o que a vida pôs à sua disposição. Ele 
teve confiança na vida e nada faltou. Joviano deu 
e partilhou o que tinha com os mais pobres, con-
tribuindo para muitas obras. Para ele, “ o ter “ 
devia ser  partilhado.
joviano “fez” muito, vivendo uma vida bem preen-

chida. Foram 81 anos de experiências felizes, inten-
sas, que lhe permitiram crescer e compreender para 
que serve esta vida. Essas experiências, por vezes 
dolorosas, moldaram a sua personalidade, o seu ima-
ginário criativo. teve uma infância feliz, rodeada de 
carinho e de um certo conforto. nasceu nos açores, 
na ilha de São Miguel, na freguesia da Fajã de Baixo, 
em 18 de outubro de 1932. seu pai era sargento aju-
dante, músico da banda militar dos açores, vindo a 
falecer quando joviano tinha apenas 9 anos.
este facto, acabaria por moldar a sua personalidade 

e fez com que Joviano, filho único e órfão de pai, 
permanecesse durante toda a sua vida muito perto da 
mãe. Mais tarde, tornou-se professor do ensino pri-
mário e responsável da secretaria do Museu carlos 
Machado. aos vinte anos, já manifestava o desejo e 
a necessidade de comunicar, desenvolvendo esta sua 
vocação radiofónica e jornalística através de diferen-
tes rádios e jornais dos açores. 
aos vinte anos, sonhamos e temos a ambição de 

mudar o mundo. Mas, na época, não havia liberdade 
de expressão. Esta sede de expressão motivou o seu 
desejo de aventura, fazendo-o deixar para trás tudo 
o que amava. É assim que a 17 de outubro de 1965 
chega a Montreal com a esposa, amélia oliveira Vaz  
e com o  pequeno António, seu único filho.
ele dirá daquela época “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 acolhimento”. nos primeiros tempos após a 

chegada, lavou pratos num restaurante, foi vendedor 
de móveis, trabalhou em radiologia num hospital e 
começou a fazer rádio na cFMB.
Foi animador de noites culturais, chegando mesmo 

a animar o concurso Miss portugal Montreal, estando 
sempre muito implicado na comunidade portugue-
sa,  sendo nomeadamente co-fundador da “casa dos 
Açores”. As suas ambições porém não ficarem por 
ali. 

regressou aos estudos para se formar na univer-
sidade em relações industriais, relações públicas e 
animação cultural. com estes diplomas e esta novas 
competências tornou-se director da sociedade são 
Vicente de paulo e mais tarde director geral do co-
mité provincial dos doentes, obras que marcaram 
profundamente o seu envolvimento com os mais 
desfavorecidos da nossa sociedade. não era raro a 

família passar, por exemplo, vários Natais com os 
“sem-abrigo” no accueil Bonneau.
e assim outra vocação ressurgiu. o impulso de ser-

vir através dum ministério da igreja, levou-o a iniciar 
os estudos de diaconado com sua esposa amélia e 
a envolver-se com este novo ministério na igreja de 
Montreal e na comunidade Quebequense. Mais tar-
de virá também a leccionar no seminário maior de  
Montreal.
joviano volta-se também para o jornalismo, tendo 

como grandes objectivos sensibilizar e transformar 
o mundo, informando as pessoas sobre os grandes 
questões sociais e políticas. a qualidade da sua pena 
fez-nos ver toda a riqueza de seus conhecimentos 
gerais, históricos e literários. esteve ainda impli-
cado muitos anos no jornal “a Voz de portugal” e 
sobretudo na rádio comunitária, acabando por dar a 
sua colaboração na rádio centre-Ville durante cerca 
de quinze anos, sem esquecer a sua participação em 
programas na televisão portuguesa de Montreal, no 
tempo de carlos Querido, onde apresentou diferentes 
crónicas sociais e culturais.
joviano foi também poeta, escrevendo poesia com 

toda a sua criatividade e declamava textos como nin-
guém. dedicou-se ainda a fazer inúmeras conferên-
cias para as pessoas de idade.
o que devemos reter de joviano Vaz, não é o seu 

“ter”, nem o “fazer”, nem o “como”, mas sim  o “ser”, 
o “ser” humano. teve, como nós todos, diferentes de-
safios da vida, incluindo alguns aspectos mais grisa-
lhos, mais atormentados, mas viveu plenamente a sua 
vida de ser humano. Foi este humanismo que mais o 
caracterizou na sua vontade de ser humano. para ele, 
era fundamental fazer de maneira que a humanidade 
fosse melhor, mais consciente, talvez mais perto de 
deus e de sua mensagem. joviano queria espalhar o 
bem neste mundo, desejava como todos nós ser ama-
do e que estivéssemos ligados uns aos outros por esta 
solidariedade humana.
É este ser humano que devemos lembrar de joviano 

Vaz. como disse pierre teilhard de chardin: “nós 
não somos seres humanos com uma experiência espi-
ritual, somos seres espirituais com  uma experiência 
humana. “
Que os ventos te sejam favoráveis, joviano, na tua 

nova vida espiritual !
Adeus Joviano e até sempre.

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
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pézinho e cantoria eM hochelaga

Já há muitos anos, que Montreal não vivia, ao 
ritmo de “Um Cheirinho Terceirense”, como o 

que se está a viver esta semana.
no sábado passado, numa casa agrícola de saint-

-philippe de la prairie, a associação portuguesa do 
espírito santo organizou a escolha, a compra e a aba-
tate do gado para a sua festa em Louvor do espírito 
Santo que tem lugar próximo fim-de-semana.

para o terceirense, dia de “Bezerrada”, é dia de pe-
zinho e de cantoria. os cantadores do improviso, na 
casa agrícola, cantaram em quadras ou seis tilhas os 
louvores ao Divino e agradeceram, com praxe, os 
criadores e aos bem feitores da festa. este ano, o dé-
cio cardoso e a sua equipa, convidaram o grupo “só 
Forró”, vindo directamente da ilha terceira, para ani-
mar a festa. este grupo, fundado em 2005, continua a 
apostar na divulgação e promoção da música popular 
açoriana, onde se destaca o improviso. o seu líder e 
cantor, josé Fernando andrade, cheio de inspiração 
e com uma coroa na mão cantou assim: “Ó divino 
com virtude/com o teu poder constante/te peço vida 

e saúde/para cada imigrante./o teu nome é bem vis-
to/em nome dos que estão cá/dar um beijo em santo 
cristo/em nome do canadá./ Ó divino tens espanto/
com o teu poder constante/pai Filho e espírito san-
to/para cada imigrante. e assim, nessa perspectiva, 
o nosso amigo josé Fernando, acompanhado pelos 

seus músicos e ainda por tony Medeiros continuou a 
encantar os amantes da cultura açoriana. até de to-
ronto veio um autocarro repleto de admiradores deste 
grupo.
o só Forró, é um grupo original e é o único nos 

açores a se produzirem nos acontecimentos cultu-
rais, cantando em improviso, graças ao repentista 
josé Fernando.
À noite, na sede social da associação portuguesa 

do espírito santo, outras surpresas agradáveis em-
belezaram o serão. um artista de toronto, Manuel 
augusto, interpretou algumas melodias do seu re-
portório habitual e ainda “ilha Lilás”, com a letra de 
josé Fernando. de seguida, Álvaro godinho, o coor-
denador da Festa em Louvor do espírito santo, apre-
sentou o bailinho de carnaval, muito divertido, do 
clube dos Velhos de toronto, intitulado “dois casais 
em dificuldade”, da autoria de Ramiro Nunes, rela-
ta a relação problemática de dois casais, em que as 
esposas matam-se a trabalhar e os senhores passam 
a vida na farra. uma comédia cheia de humor e de 
talento teatral.
para terminar o serão, teve lugar a cantoria ao desa-

fio. O primeiro foi o de Vasco Aguiar e de José Fer-
nando. o grande Vasco com toda a sua arte e sabe-
doria, encantou a assistência, dando largas ao josé, 

deixando-o ir para o caminho do humor. De seguida, 
Manuel dos santos e Marco Fernandes, um noviço da 
arte do improviso, mas com muito potencial. sentia-
-se nervosismo nas suas cantigas, mas o Manuel dos 
santos, um grande cavalheiro, foi-o apoiando, dan-
do-lhe a oportunidade de se exprimir com seus ver-

sos. Foi depois a vez de Manuel de Fátima e de josé 
Fernandes. a certa altura o Manuel necessitou de um 
empurrãozinho, mas seu amigo Fernandes, sem dar 
nas vistas o ajudou a sobressair. O ultimo desafio foi 
o de Vasco aguiar e Manuel dos santos, dois mestres 
da improvisação e da poesia popular. os escutar faz 
bem à nossa alma e alegra o nosso coração. como 
é tradição, no final da cantoria, todos os cantadores 
cantam a desgarrada. uma moda mais divertida. ser-
ve para quebrar tensões que possam ter surgido du-
rante os desafios e ao mesmo tempo, uma maneira de 
alegrar a assistência.
toda a equipa do décio está de parabéns e a co-

munidade agradecida por fazerem reviver as nossas 
tradições em Hochelaga.
Venham passar um bom momento o resto da se-

mana nesta agremiação e divertir-se ao som do 
Grupo Só Forró, além de todas aos outras ativida-
des já anunciadas neste semanal.

ANTERO bRANCO
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Música, fado, arte e Muita poesia

O Festival Portugal internacional de Montreal 
em sociedade com a Casa dos Açores do que-

beque ofereceu domingo, dia 25 de Maio uma in-
teressantíssima tarde a todos os apaixonados de 
musica, fado, arte e poesia. 

deram inicio a esta tarde, Manuel Luís e paulo go-
mes à viola, Manuel travassos à guitarra portuguesa 
e Tony Melo à viola baixo. Manuel Luís e Paulo Go-
mes também entoaram, cada um por sua vez, uma 
cancão enchendo assim a sala com suas agradáveis 
vozes. tivemos a bonita surpresa de ouvir a voz de 
Fátima, que nos mimoseou com alguns fados, com 
sua voz firme e harmoniosa. Benjamim Moniz, Pre-
sidente da casa dos açores do Quebeque deu as boas 
vindas agradecendo a todos a sua participação neste 
acontecimento e o almoço foi servido.
 Laurear os poetas portugueses Montrealenses que 

já nos deixaram foi o ponto clímax. Este aconteci-

mento foi preparado  e adubado por adelaide Vilela, 
ela própria grande poetisa. o programa da tarde foi 
aberto por adelaide que principiou com um poema 
de natália correia. não foi apenas um poema mas 
vários que ao longo da tarde  ela declamou  e con-
vocou varias pessoas a clamarem. poetas e poetisas 
como dinora de sousa, adelaide oliveira, Filomena 
Miranda, Luiz saraiva e Laureano soares participa-

ram nesta magnifica tarde. A sala da Caçorbec estava 
assaz bem aformoseada com os quadros de cândida 
Martins que para alem de pintar, saboreia  transmitir 
às pessoas a sua noção sobre a pintura e sua técnica 
e podemos admirar os quadros  de anabela couto, 
Michele de la grave, Micheline st. jean e Louise 
godet que têm frequentado aulas nesta casa. Maria 
joão, gracinda da rocha e Marly oliveira também 
expuseram algumas das suas obras. Adelaide home-
nageou joviano Vaz, recentemente falecido, falando-
-nos dele, do seu progresso na vida, do homem de 
letras e radio, do homem bom e corajoso, do marido 
e pai que foi. Seu único filho, António e sua esposa 
estiveram presentes e podemos auscultar em francês 

o maravilhoso testemunho que a nora de joviano e 
amélia lhes fez. amélia escreveu alguns livros de 
poesia mas seu marido nunca o chegou a fazer e nes-
ta tarde ficou no ar, que tudo será feito para que um 
livro, póstumo seja lançado se permissível, dentro de 
um ano. seguiu-se outra homenagem, sempre sob a 
orientação de adelaide, a Fernando andré. presen-
tes estiveram nina, esposa do falecido andré, e seu 
filho David que nos falaram da bondade, do homem 
generoso, do homem que adorava a cultura, a musica 

e o folclore, tentando transmitir o seu saber a todos 
os que o rodeavam.  a tarde seguiu-se com a home-
nagem a antónio Vallacorba e sua esposa clotilde na 

presença de seu único filho Nelson, sua esposa e duas 
crianças.  António, foi para alem de exemplar esposo 
e pai, um homem da radio e do jornal e através destes 
meios tentou levar os seus açores ao mundo. a sua 
açorianidade era muito profunda e escreveu um livro 
de poesia apelidado peito açoriano.  como disse a 
adelaide, os poetas nunca os esqueceremos pois com 
a sua sensibilidade, deixaram-nos registos maravi-
lhosos. a poesia é na verdade uma manifestação de 
beleza e estética retratada pelo poeta em forma de 
palavras. No sentido figurado, poesia é tudo aquilo 
que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. 
É qualquer forma de arte que inspira e encanta, que é 
sublime e bela.

a comissão do Festival foi apresentada sendo o seu 
presidente, joe puga, vice presidente, Lina pereira, 
secretária, conceição Ferreira e tesoureiro, alberto 
Feio. a comissão ofereceu um símbolo de agradeci-
mento aos familiares dos nossos poetas falecidos e 
comunicou que o festival vai dos dias 6 a 10 de junho 
com a presença de muitos cantores vindo de portu-
gal, açores, estados unidos e locais. a participação 
de todos neste festival é primordial.
A Casa dos Açores sentiu-se muito orgulhosa em 

ter participado neste evento pré-festival contri-
buindo na angariação de fundos para o Festival. 
Foi na verdade uma tarde maravilhosa e como 
Adelaide disse, devia haver mais poesia e menos 
guerras.

NATéRCiA RODRiGUES

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
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angariação de fundos para uMa 
caMinhada da luta contra o cancro feMinino

À medida que vamos envelhecendo descobri-
mos que temos duas mãos, uma para nos aju-

dar a nós próprios e a outra para ajudar os outros, 
e foi isto mesmo que se passou no Sábado passado, 
24 de Maio, no Club Portugal Montreal situado 
no 4397 boul. St-Laurent. 
a proprietária Felice saulnier e sua equipa da Far-

mácia pHarMapriX situada no 1 Mont-royal e. 
organizou um jantar confecionado pela equipa do 
club portugal de Montreal. a iniciativa deste jantar 
teve como ponto criar fundos destinados a uma cami-
nhada para a luta contra o cancro Feminino. Foi sem 

dúvida uma noite memorável com boa música, muita 
alegria, assinalamos a presença de muitos voluntá-
rios, familiares, amigos e amigas assim como a nossa 
amiga Manuela grilo e jerome Beaulieu da equipa 
Pharmaprix.
o rancho Folclórico português de santa cruz atuou 

e encantou com as suas lindas danças tradicionais das 

províncias do norte de portugal que fez-nos dar ao 
pezinho. rifas foram sorteadas e os prémios foram 
oferecidos. a última rifa sendo dinheiro foi nova-
mente oferecida à fundação para ajudar a causa.
um bem-haja ao club portugal de Montreal pela 

sua participação e parabéns aos organizadores deste 
serão. rir é o melhor remédio, e assim se passou 

este serão entre amigos e amigas mostrando que a 
vida tem outro sabor quando estamos rodeados de 
pessoas boas e bons amigos.

FRANCiSCA REiS
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anotações soBre as eleições europeias

No rescaldo das eleições Euro-
peias dos passados dias há al-

guns aspetos que julgo ser importan-
te realçar, na medida em que passam 
despercebidos no tumulto das trocas 
de galhardetes entre forças políticas 
tentando tirar vantagem dos resulta-
dos ou procurando minimizar resul-
tados menos bons.
primeiro aspeto, e talvez o mais mar-

cante, é que ainda há muito trabalho a 
fazer por forma a criar a ideia de eu-
ropeu no espírito de todos os cidadãos 
pertencentes à união europeia. a con-
sequência é o desinteresse pelas elei-
ções europeias resultando numa forte 
abstenção e a subida forte de partidos 
anti-Europa (França é um exemplo). 
neste momento a europa encontra-se 
dividida entre três grupos principais: 
aqueles que têm vantagem económica 
e financeira, aqueles que não têm essa 
vantagem e por fim, aqueles que procu-
ram entrar em qualquer país europeu 
vindos normalmente dos países mais 
pobres de África, Ásia entre outros. 
esta realidade é importante para este 
aspeto, aspeto este que é fundamental 
na sua execução, mas desenganem-se 
aqueles que pensem que acontecerá 
em poucos anos, pois a História mos-
tra que criar uma união e identidade de 
grupo exige um acontecimento gravo-
so que os una por necessidade, ou en-

tão é um longo exercício de fusão de 
culturas, cuja obrigação pertence às 
forças políticas e civis na sua promo-
ção e execução. 
o segundo aspeto a realçar é as di-

ferenças económicas e financeiras 
que existem pelos diversos estados 
compondo a união europeia. este as-
peto faz-me lembrar uma família que 
conheci em tempos idos em portugal. 
esta família, que hoje em dia já não 
existe por virtude das circunstâncias da 
vida associadas a falecimentos e desen-
tendimentos, funcionava de uma forma 
assaz interessante. o pai, como ganha 
pão da casa, dominava a família com-
pletamente com mão de ferro não per-

mitindo gastos desnecessários até no 
essencial! enquanto ele fazia questão 
de parecer bem, desfilando ele sozinho 
ou acompanhado pela família nas oca-
siões sociais propícias ao seu orgulho, 

a esposa e filhos, quando fora dessas 
circunstâncias, não tinham alternativa 
a alimentarem-se mal, vestirem-se mal 
e inclusive restringirem os seus proce-
dimentos de higiene! entretanto, ele 
amealhava a sua pequena fortuna sobre 
o sacrifício dos seus mais próximos. 
por outro lado, a sua família, sentin-
do que existiam recursos financeiros 
e económicos em abundância sobre a 
guarda do chefe da casa, esforçavam-
-se por encontrar forma de aceder aos 
mesmos para os gastos mais fúteis que 
se possa imaginar, vulgo “estourar di-
nheiro”. assim, vivia aquela família 
entre a avareza de um contra o despe-
sismo dos restantes sobre o pano de 
fundo de uma dependência mútua. o 
mesmo se passa na europa. enquanto 
que os países em ciclo económico mais 
favorável e consolidado esforçam-se 
por manter o status quo, os países in-
tervencionados pela troika  e outros em 
condições menos favoráveis pretendem 
aceder à riqueza alheia, por forma de 
doação (como se um país pudesse viver 
de esmola!) ou sobre a forma de em-
préstimos que determinadas forças po-
líticas recomendam não pagar. assim, 
temos os países em situação económi-
ca favorável com votação tendencio-
nalmente conservadora, e os países em 
situação mais debilitante com votação 
mais à esquerda, ambos extremando 
as suas posições. Exemplos, França e 
Reino Unido com vitórias expressivas 
de partidos anti-europa (Frente nacio-
nal e UKIP, respectivamente), Portugal 
com vitória do ps, ainda que menos 
expressiva, e a Grécia com vitória do 
Syriza, partido de extrema esquerda. 
Muito poucos políticos o fizeram, mas 
à semelhança da família acima que 
dei como exemplo, nem o “pai” pode 
amealhar o seu bem estar à custa da-
queles que lhe partilham o lar, nem os 
restantes podem ter a atitude despesista 
e irresponsável de usufruir de um bem 
que na realidade eles não trabalharam 
para ele. um compromisso é necessá-
rio, com cedências de parte a parte, e 
a união europeia, se quer fazer jus ao 

JORGE CORREiA

nome de união, deve se estender ao 
aspeto económico e financeiro, assim 
como ao aspeto legislativo, mantendo a 
liberdade dos seus povos sem manchar 
o rigor e a solidariedade que podem e 
devem coexistir. 
terceiro aspeto, e este é relativo às 

realidades de cada país, trata-se do im-
pacto que estas eleições trazem ao ce-
nário político de cada nação. em vários 
países assistimos ao levantar de vozes 
mais levadas pelo entusiasmo do que 
pela razão, pedindo queda de governos, 
demissões, ou antecipação de eleições 
como proposto em portugal por Ferro 
Rodrigues, ex-líder do PS. Tudo isto 
é preciso relativizar-se, pois se estas 
eleições muitas vezes são usadas para 
passar “cartões amarelos” ou “cartões 
vermelhos” às forças políticas que ocu-
pam o poder, por outro lado é preciso 
lembrar que estas eleições apresentam 
uma enorme abstenção e muitos dos 
votantes regulares não se empenha ne-
las. por outro lado, os simpatizantes 
das forças mais extremistas ou aque-
les que se sentem muito prejudicados 
pelo poder atual, aproveitam este ato 
eleitoral para manifestar o seu descon-
tentamento. sem tirar o valor ao voto, 
não se pode tirar esse tipo de ilações 
muito menos levar ao público esse tipo 
de propostas, que antes de mais pare-
cem de interesse partidário do que de 
interesse do país. 
assim, a falta de representatividade 

destas eleições (no caso português a 
abstenção foi de 66,1%, no geral nos 
outros países europeus teve uma mé-
dia acima dos 60%) para esse tipo de 
propostas acaba por afastar aqueles 
que anseiam por uma alternativa séria 
e credível. imagine-se fazermos um re-
ferendo sobre uma pergunta e tirarmos 
ilações sobre a mesma referente a outro 
tema, ainda que próximo! Há que ha-
ver seriedade e não iludir os eleitores 
com ações que visam sobretudo a vitó-
ria política.
quarto aspeto é a responsabilida-

de. E aqui falo da responsabilidade 
não só dos agentes políticos e econó-
micos mas também da responsabili-
dade individual de cada cidadão. A 
construção Europeia não se faz sem 
sacrifícios, sem esforço, sem visão, 
ou sem ambição. Um exemplo é o 
fundador da nossa pátria, D. Afon-
so Henriques, que se tivesse per-
manecido acomodado na sua vida 
de realeza, onde poderia auferir de 
tudo quanto lhe aprouvesse na al-
tura sem se aborrecer, não teríamos 
hoje Portugal mas apenas uma ou 
mais províncias Espanholas ou de 
outro qualquer país. Se não tivesse 
havido, por parte dele e dos seus se-
guidores, ambição, arrojo e espírito 
de sacrifício para enfrentar batalhas 
que pareciam perdidas à partida, o 
desconforto de andar em campanha 
militar, as dores de cabeça das intri-
gas políticas e familiares, hoje não 
estaríamos aqui clamando a identi-
dade e cultura Portuguesas. infeliz-
mente muitos conhecem a História 
mas poucos tiram daqui as devidas 
ilações e exemplos para o futuro.
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uMa nova iMageM 
para o plc no plateau 
Foi no 20 de maio, na itHQ, que o partido Libe-

ral do Canadá (PLC) nomeou oficialmente o seu 
candidato para a circunscrição de Laurier-sainte-Ma-
rie. com a presença de personalidades do pLc, como 
a nossa compatriota, que era nesse momento presi-
dente do PLC secção Quebeque, Alexandra Mendès, 
e do deputado de Henri-Bourassa, emmanuel du-

bourg. a assembleia nomeou como candidato para 
as próximas eleições, em 2015, a senhora Christine 
poirier-Brotchie. christine poirier-Brotchie é uma 
jovem, que tem uma formação de enfermeira e litera-
tura. Ela ficou conhecida no mundo como uma con-
tratante. Foi nomeada Mulher do ano nos palmarés 
da revista “elle Québec” em 2010. 
Seus valores liberais são: igualdade,  dignidade,  

cultura e  democracia. Para mais informações vi-
site http://www.icichristine.ca.

o provigo le Marché, uM novo
conceito de coMpras convivial

Foi, na quinta-feira, que o grupo Loblaw abriu 
oficialmente a sua nova bandeira Provigo Le 

Marché, ao lado do metro Parc, na esquina de 
Jean-Talon e Parc. Estavam presentes os dirigen-
tes da companhia,  fornecedores, assim  como os 
eleitos locais, Anie Samson, Presidente da Junta 
de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension e Mary 
Deros, vereador de Parc-Extension. 
esta mereceria aberta todos os dias da semana das 

8 às 22h e com mais de 6 000 m2 de superfície, ofe-
rece aos clientes um estilo “ feira”. os seus clientes, 

encontrarão vários produtos frescos e novos produ-
tos adaptados às comunidades multiculturais. para os 
amantes de frutas, esta loja oferece  120 tipos de fru-
tos assim como uma grande quantidade de legumes 
biológicos, disponíveis para os clientes, à procura de 
qualidade. no lado do queijo, são 400 produtos, que 
o provigo le Marché tem à sua disponibilidade, dos 
quais 300 são produto do Quebeque. Várias  varieda-
des de carnes disponíveis, assim como uma escolha 
de presuntos importados. esta merceria tem um aces-
so fácil: por comboio,  metro e autocarro e para os 
que viajam de carro, existe um estacionamento inte-
rior. ao lado, encontrará uma loja de roupa joe fresh. 
Loblaw faz trabalhar, em todo o Quebeque mais de 
30 000 pessoas, nas suas 400 sucursais, de diferentes 
filiais da companhia.

MiGUEL FéLix

a segurança, uMa
prioridade no plateau
Em 10 anos, foram recenseados pelo menos 3474 

acidentes de peões ou bicicletas, contra um car-
ro no território do plateau Mont-royal. são 5 vez 
mais acidentes no plateau, que em todo outro sector. 
a junta do plateau Mont-royal vai, em colabora-

ção com os seus vizinhos e da cidade de Montreal, 
impor certas modificações. A primeira modificação, 
que mesmo outremont e rosemont-petite-patrie, 
quer também, é diminuir o limite de velocidade 40 
para a 30km/h, em todas as ruas locais, e de reduzir 
de  de 50 a 40km/h nas artérias ou ruas principais. 
deste mesmo modo, 22 intersecções perigosas serão 
modificada. A Junta decidiu continuar a desenvolver 
as pistas cicláveis, e de melhorar a sua segurança. 
serão mais 20 kms que serão acrescentados à rede 
existente. O Plateau quer rever nas ruas principais o 
planeamento das vias de circulação, para alargar a 
banda de estacionamento. o presidente da junta, Luc 
Fernandez diz, que o é possível  fazer já, será feito. 
no entanto ele dá-se um período de 2 anos, para con-
cretizar estas mudanças. Ele afirmou que se nenhuma 
das mudanças ou medidas propostas, não forem apli-
cadas, ele vai oferecer a sua demissão.

ps ganha Mas não ‘esMaga’ aliança portugal

Após a divulgação dos resultados eleitorais ofi-
ciais provisórios relativos ao exercício eleito-

ral deste domingo, de destacar a vitória alcançada 
pelo Partido Socialista que ganha as eleições mas 
que não se distancia de forma expressiva face ao 
resultado da Aliança Portugal, que congrega PSD 
e CDS.

o partido socialista foi o grande vencedor da noi-
te eleitoral deste domingo. contudo, apesar de vários 
pedidos para uma maioria absoluta nestas eleições, os 
socialistas liderados nas europeias por Francisco assis 
apenas conseguiram distanciar-se quatro pontos percen-
tuais dos seus concorrentes diretos, a coligação aliança 
portugal, encabeçada por paulo rangel e nuno Melo. 
a surpresa da noite foi a eleição de Marinho e pinto. o 
cabeça de lista do Movimento partido da terra conse-
guiu ser a quarta força política mais votada no exercício 
eleitoral para o parlamento europeu, quando há cinco 
anos apenas tinha conseguido 0,6%.porém, será tam-

bém de frisar o resultado alcançado pela cdu. a lista 
encabeçada por joão Ferreira foi a terceira mais votada, 
conseguindo eleger dois deputados para o parlamento 
europeu.no sentido inverso, destaque para a fraca vo-
tação do Bloco de Esquerda liderado neste exercício 
por Marisa Matias. se em 2009 o Bloco tinha sido a 
terceira força política mais votada, cinco anos depois 

desce para o fim do ranking, conseguin-
do apenas agregar pouco mais de 4% 
das preferências dos eleitores portugue-
ses.Feitas as contas, ps com 31,5% é o 
grande vencedor da noite, seguido pela 
coligação aliança portugal, com 27.7%, 
sendo o ‘pódio’ fechado pela cdu, com 
12,7 pontos percentuais. ainda de su-
blinhar o resultado alcançado pelo ex-
-bastonário da ordem dos advogados com 
7,2%, que surpreendeu e excedeu as pers-
petivas mais otimistas.saliente-se ainda 
que, no rescaldo das eleições europeias, 
jerónimo de sousa disse que iria censu-
rar formalmente o governo liderado por 
pedro passos coelho no parlamento, ao 
que o líder do Executivo respondeu: “Cá 
aguardaremos pela dita moção de censu-
ra”.resultados comparados 2014 // 2009: 

(a altura do fecho desta edição, estes eram os resultados 
conhecidos, porém faltavam ainda apurar os resultados 
de duas freguesias, resultado esse que ditará a composi-
ção portuguesa do parlamento europeu que conta com 
21 deputados)Partido Socialista – 31,5% (7 deputados) 
// 26,5% (7 deputados)Aliança Portugal (PSD/CDS) 
–    27,7% (6 deputados) // 31,7% (8 deputados) e 8,3% 
(2 deputados)CDU – 12,7% (2 deputados) // 10,6% 
(2 deputados)Movimento Partido da Terra – 7,15% (1 
deputado) // 0,6% (0 deputados)Bloco de Esquerda – 
4,6% (1 deputado) //10,7% (2 deputados)Abstenção em 
2014: 66.1%.
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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.

tenho que agrade-
cer a  Deus, por me 
ter dado gana e força 
para continuar viven-
do, depois de esta 
queda tão grande, que 

foi a norte de meu pai,mina esposa e 
meus filos,num acidente de automó-
vil. Dukas és um verdadeiro mestre 
dos mestres, pois com os remorços de 
consciencia que me estavam matando 
por não ter podido despedir-me deles, 
Dukas realizou um comunhão com 
eles, na qual os pude ver e despedir-
-me deles e pedir para que suas almas 
descansem em paz e assim também a 
mina consciencia, pois disse-lhes pela 
última vez que os amava com todo o 
meu coração.Obrigado Dukas. 

ENrIQuE  vIllAllOHAN

Não nos importa o que po-
dem dizer as pessoas,pois 
pudemos confirmar que o 
amor é mais forte que as 
nossas idades, pois foi  
esta a razão pela qual os 

meus país se oposeram, ao ponto 
de chegarem a asistir a sessões de 
magia negra, feita por esses bruxos 
que fazem danos a muitos lares. Isto 
estaba nos levando á separação. De-
pois de muitas discussões, decidi vi-
sitar o sr. Dukas dos santos e foi ele 
que me abriu  os olhos, ao mal que 
me estavam fazendo e o mais dolo-
roso foi ver a cara que sr. Dukas me 
mostrou, pois era a mina própria mãe 
que me estaba a fazer ese mal. Agora 
encontró-me felix com o meu espo-
so, graças a sr.Dukas.  YOlImA  m.

Agradeço a DEus por 
me ter dado este filho 
tão formoso, pois hoje 
é a pessoazita por quem 
luto, depois de ter sido 
promovida a um posto 
melhor no meu trabalho, 

uma das minhas companheiras de tra-
balho, ficou muito invejosa e atirou-
-me uns póses nas costas,os quais o 
afectaram diretamente a saúde de meu 
filho,que pensei que o ia perder,isto 
sem explicação alguma dos médicos. 
minha mãe levou-o ao sr Dukas e este 
XAmAN realizou um ritual que lhe reti-
rou um pouco de porcaria, e fez com 
que ele curasse completamente. gra-
ças a Deus, por pôr este Xaman na 
mina vida.

Davi e sandra

Não nos importa o que podem dizer as pessoas,pois pudemos confirmar que o amor é mais forte que as nossas idades., pois foi esta a razão pela qual
os meus país se oposeram,ao ponto de chegarem a asistir a sessões de magia negra,feita por esses bruxos que fazem danos a muitos lares.Isto estaba 
nos levando á separação.Depois de muitas discussões,decidi visitar o sr. Dukas dos Santos e foi ele que me abriu os olhos,ao mal que me estavam
fazendo e o mais doloroso,foi ver a cara que sr. Dukas me mostrou,pois era a mina própria mãe que me estaba a fazer ese mal.Agora encontró-me felix
com o meu esposo,graças a sr.Dukas.  YOLIMA  M.

Agradeço a DEUS por me ter dado este filho tão formoso,pois hoje é a pessoazita por quem luto,depois de ter sido promovida a um posto melhor
no meu trabalho,uma das minhas companheiras de trabalho,ficou muito invejosa e atirou-me uns póses nas costas,os quais o afectaram
diretamente a saúde de meu filho,que pensei que o ia perder,isto sem explicação alguma dos médicos.Minha mãe levou-o ao sr Dukas e este 
XAMAN realizou um ritual que lhe retirou um pouco de porcaria,e fez com que ele curasse completamente.Graças a Deus,por pôr este Xaman na 

i  id    D i  S d  mina vida.   Davi y Sandra 

Tenho que agradecer a  Deus,por me ter dado gana e força para continuar vivendo., depois de esta queda tão grande, que foi a norte de meu pai,mina esposa e 
meus filos,num acidente de automóvil.Dukas és um verdadeiro mestre dos mestres,pois com os remorços de consciencia que me estavam matando por não ter 
podido despedir-me deles,Dukas realizou um comunhão com eles,na qual os pude ver e despedir-me deles e pedir para que suas almas descansem em paz e 
assim também a mina consciencia,pois disse-lhes pela última vez que os amava com todo o meu coração.Obrigado Dukas.  ENRIQUE  VILLALLOHAN

Meu nome é André  nasci a 06-03-79.Quero agradecer a Deus por ter encontrado o senhor da sorte DUKAS DO SANTOS porque graças a ele recebi o arcangelo
São Miguel.   Sofría de umas dores nas pernas e haviam días que não conseguia andar.Visitei médicos, acompulturistas, naturistas e ninguém me dava uma
solução.Minha irmã recomendou-me de  visitar o xaman dukas do santos e hoje,depois de dois meses,mina vida mudou.Não sinto mais dores nas pernas e estou
trabalhando.Minha familia dá graças a Deus e ao Xaman por ter-me ajudado ecurado.Gloria a Deus.                  ANDRES TOPACIO

Criámo-nos juntas desde que tinhamos cinco anos,que formamos um par,tanto foi o carinho e afeto que sempre nos demos que chegámos aoj q ,q p , q p q g
ponto de nos apaixonar-mos,com um amor limpo e puro,um amor que nos fez lutar até ao fim.Quando vimos que não havia saída.recorremos a 
dukas do santos e ele foi como um anjo,que nos tirou desse labirinto em que nos encontráva-mos,sem saber se era bem ou mal uma vez que os 
nossos país eran contra. DUKAS realizou umas lavagens e rezas,as quais começaram por limpar nossas almas e fazendo notar a mudança.Nossos
país acabaram por aceitar a nossa relação e assim respeitaram o nosso direito de amar.    Mariela y Joanna 

Que felicidade como mãe,sentir-me contente e abraçando meus filos. É que tive muito tempo prostrada numa cama,por causa de uma Praga que Q , ç q p p ,p g q
me rogaram,para deixar umas propiedades na mina terra. Ecuador.Minha filha decidiu levar-me ao verdadeiro Xaman que a primeira coisa que 
fez ao ver mina foto,foi mostrar num espelho á minha filha o rosto do seu tio,ou seja o meu irmão,quem me fez este mal.Hoje,graças a este 
Xaman estou curada. Ana Rodríguez 
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trabalhando.Minha familia dá graças a Deus e ao Xaman por ter-me ajudado ecurado.Gloria a Deus.                  ANDRES TOPACIO

Criámo-nos juntas desde que tinhamos cinco anos,que formamos um par,tanto foi o carinho e afeto que sempre nos demos que chegámos aoj q ,q p , q p q g
ponto de nos apaixonar-mos,com um amor limpo e puro,um amor que nos fez lutar até ao fim.Quando vimos que não havia saída.recorremos a 
dukas do santos e ele foi como um anjo,que nos tirou desse labirinto em que nos encontráva-mos,sem saber se era bem ou mal uma vez que os 
nossos país eran contra. DUKAS realizou umas lavagens e rezas,as quais começaram por limpar nossas almas e fazendo notar a mudança.Nossos
país acabaram por aceitar a nossa relação e assim respeitaram o nosso direito de amar.    Mariela y Joanna 

Que felicidade como mãe,sentir-me contente e abraçando meus filos. É que tive muito tempo prostrada numa cama,por causa de uma Praga que Q , ç q p p ,p g q
me rogaram,para deixar umas propiedades na mina terra. Ecuador.Minha filha decidiu levar-me ao verdadeiro Xaman que a primeira coisa que 
fez ao ver mina foto,foi mostrar num espelho á minha filha o rosto do seu tio,ou seja o meu irmão,quem me fez este mal.Hoje,graças a este 
Xaman estou curada. Ana Rodríguez 
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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.

meu nome é André  e quero 
agradecer a Deus por ter 
encontrado o senhor da 
sorte DuKAs DO sANtOs 
porque graças a ele recebi o 
arcangelo são miguel. sofría 

de umas dores nas pernas e haviam días 
que não conseguia andar. visitei médicos, 
acompulturistas, naturistas e ninguém me 
dava uma solução. minha irmã recomen-
dou-me xaman dukas dos santos. E, hoje, 
a minha vida mudou. Não sinto mais dores 
nas pernas e estou trabalhando. minha fa-
milia dá graças a Deus e ao Xaman por ter-
-me ajudado. 
                                     ANDrEs tOpAcIO

criámo-nos juntas desde que 
tinhamos cinco anos, que 
formamos um par, tanto foi o 
carinho e afeto que sempre 
nos demos que chegámos 
ao ponto de nos apaixonar-

-mos,com um amor limpo e puro, um amor 
que nos fez lutar até ao fim. Quando vimos 
que não havia saída, fomos a dukas dos 
santos e ele foi como um anjo que nos tirou 
desse labirinto em que nos encontrávamos, 
sem saber se era bem ou mal. DuKAs reali-
zou umas lavagens e rezas, as quais come-
çaram por limpar nossas almas. 

mariela e Joanna

Que felicidade como mãe, 
sentir-me contente e abra-
çando meus filos. É que tive 
muito tempo prostrada numa 
cama, por causa de uma 
praga que me rogaram, para 

deixar umas propiedades na mina terra. 
Ecuador.
Minha filha decidiu levar-me ao verdadeiro 
Xaman que a primeira coisa que fez ao ver 
mina foto, foi mostrar num espelho á mi-
nha filha o rosto do seu tio, ou seja o meu 
irmão,quem me fez este mal. Hoje, graças 
a este Xaman estou curada. Ana rodríguez 

Não nos importa o que podem dizer as pessoas,pois pudemos confirmar que o amor é mais forte que as nossas idades., pois foi esta a razão pela qual
os meus país se oposeram,ao ponto de chegarem a asistir a sessões de magia negra,feita por esses bruxos que fazem danos a muitos lares.Isto estaba 
nos levando á separação.Depois de muitas discussões,decidi visitar o sr. Dukas dos Santos e foi ele que me abriu os olhos,ao mal que me estavam
fazendo e o mais doloroso,foi ver a cara que sr. Dukas me mostrou,pois era a mina própria mãe que me estaba a fazer ese mal.Agora encontró-me felix
com o meu esposo,graças a sr.Dukas.  YOLIMA  M.

Agradeço a DEUS por me ter dado este filho tão formoso,pois hoje é a pessoazita por quem luto,depois de ter sido promovida a um posto melhor
no meu trabalho,uma das minhas companheiras de trabalho,ficou muito invejosa e atirou-me uns póses nas costas,os quais o afectaram
diretamente a saúde de meu filho,que pensei que o ia perder,isto sem explicação alguma dos médicos.Minha mãe levou-o ao sr Dukas e este 
XAMAN realizou um ritual que lhe retirou um pouco de porcaria,e fez com que ele curasse completamente.Graças a Deus,por pôr este Xaman na 

i  id    D i  S d  mina vida.   Davi y Sandra 

Tenho que agradecer a  Deus,por me ter dado gana e força para continuar vivendo., depois de esta queda tão grande, que foi a norte de meu pai,mina esposa e 
meus filos,num acidente de automóvil.Dukas és um verdadeiro mestre dos mestres,pois com os remorços de consciencia que me estavam matando por não ter 
podido despedir-me deles,Dukas realizou um comunhão com eles,na qual os pude ver e despedir-me deles e pedir para que suas almas descansem em paz e 
assim também a mina consciencia,pois disse-lhes pela última vez que os amava com todo o meu coração.Obrigado Dukas.  ENRIQUE  VILLALLOHAN

Meu nome é André  nasci a 06-03-79.Quero agradecer a Deus por ter encontrado o senhor da sorte DUKAS DO SANTOS porque graças a ele recebi o arcangelo
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trabalhando.Minha familia dá graças a Deus e ao Xaman por ter-me ajudado ecurado.Gloria a Deus.                  ANDRES TOPACIO
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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
27 DE MAiO DE 2014

1 EURO = CAD 1.488480
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

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 estra-
tégico e bastante occupado. Ideal para um 
restaurante Português (frango grelhado) 
e café; tem licença de álcool. MUITA BOA 
VISIBILIDADE. Perto de lojas bastante fa-
mosas (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 ambiciosa e que esteja a 
iniciar no meio da restauração.

vENDEDOr muItO mOtIvADO 
tElEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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lINHAs DA mÃO E 
cArtAs. vIDENtE 

cOm DONs NAturAIs. 
rEsOlvE Os sEus 
prOblEmAs sEm 

vOODOO.
rOsA: 514-278-3956

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 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

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

514-522-5175

precisa-se de uma 
pessoa para todo o 
tipo de reparações a 
tempo inteiro, manu-
tenção geral, dinâ-
mico, desenrascado, 
numa companhia de 
construção e imobiliá-
rio. Emprego imedia-
to. bom salário para 
candidato que atenda 
aos critérios. 

514-355-7171 ou 
info@plexon.ca

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

514-362-1300

companhia 
bem estabelecida 

especializada 
em “pavé-uni”.
precisamos um 
chefe d’equipa 

especializado em: 
níveis, muros e 

também instalações 
com um mínimo de 3 
anos de experiência. 

salário muito 
interessante

514-354-6555

Procura-se senhora 
para fazer limpeza em 
casa, na area de Outre-
mont. Tem que ter expe-
riência:

514-274-3396

Paisagem José & Eric inc. 
está a procura de emprega-
dos com experiência:
Paisagismo; Cortar relva; 
posar relva; cortar e em-
belizar sebes, arbustos e 
coníferas.
Salário: 14 $ + dependendo 
da experiência. Na área de 
Boucherville. 

contacte Eric
514 772 7467

empregoS

precisa-se
de senhora

para limpeza
numa escola

contatar
fernando

514-739-3614
450-975-4998

st-lAurENt 
frAppÉ

precisa de pessoa 
para trabalhar na 

grelha.
514-240-8015

M E M O R A N D U M
1º DE sAuDADE

ADElINO mAcHADO fErrEIrA
1958-2013

foi há um ano que nós o perde-
mos. Ele era o pilar da nossa fa-
mília, perdemos sua sabedoria, 
suas palavras de conforto, o seu 
sorriso. todos que o conheciam, 
sabiam da sua generosidade, 
sempre colocando as necessi-
dades dos outros antes de suas 
próprias necessidades.sua famí 
lia era o seu maior tesouro. você 
agora é o nosso anjo da guar-
da. você estará para sempre em 
nossos corações. Que Deus lhe 
conceda a paz eterna. Obrigado 
a todos pelo apoio que tem nos 
mostrado ao longo deste ano.
Haverá uma missa no dia 30 de 
maio às 18h30 na Igreja santa 
cruz.

† JOrgE mANuEl sOArEs
1933 – 2014

Faleceu em Laval no dia 23 de 
Maio de 2014, com 80 anos de ida-
de, Jorge Manuel Soares, natural 
do Rosário, Lagoa, São Miguel, 
Açores, esposo de Maria dos Anjos 
Costa Andrade.
Deixa na dor a sua esposa Maria 
dos Anjos, os seus filhos Georges 
(Guylaine Lavoie) e Stéphane, a 
sua filha Kathy (Marc Delage), os 
seus netos Gabriel e Simon, a sua 
neta Andréanne, o seu irmão Augusto (Maria Olindia), 
cunhados/as, sobrinhos/as, os seus primos e primas, 
assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
mAgNus pOIrIEr Inc 
222, boul. Des laurentides, laval
tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António rodrigues
cel.:  514-918-1848
O velório terá lugar na sexta-feira dia 30 de Maio de 
2014, das 9h às 12h, das 14h às 17h e das 19h às 22h, 
e no sábado a partir das 9h. 
Segue-se a missa de corpo presente, no sábado dia 31 
de Maio de 2014, às 12h na Igreja St-Elzéar, 16 Boule-
vard St-Elzéar Est (Laval), sendo sepultado no Cemité-
rio de Laval, 5505 Ch. bas St-François (Laval).
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

† ANtÓNIO pIQuEs
Faleceu em Laval no dia 5 de 
maio de 2014 António Piques, 
com 66 anos de idade, natural 
da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, filho do Já falecido Ja-
cinto Piques e de Lourdes Ro-
drigues.
Deixa na dor sua mãe, seu filho 
Alex (Julie) e Malissa, seu neto 
Simon, suas irmãs, Auxiliadora 
(Cavaco Silva), Conceição (Di-
narte Melo), seus irmãos José 
(Fátima) João e Mário, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.

Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, st-martin E., laval
514-277-7778
Eduíno martins

O velório terá lugar hoje, quarta-feira, dia 28 de abril  
de 2014 das 14h00 às 17h00 e das 18h00 às 20h30, 
seguindo-se uma liturgia da Palavra às 20h30 na cape-
la do Mausoléu St. Martin. Será sepultado em cripta no 
Mausoléu St. Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

precisa-se de 
pessoa para trabalhar 

na grelha com ou 
sem experiência  e 
também estamos 
a procura de um 

ajudante cozinheiro 
para um restaurante 

português.
Deve falar francês

514-688-1015
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
HOrIzONtAIs: 1. Ara, Agachar. 2. Tuba, Rizoma. 3. Amanhã, Amar. 4. Folga, Credo. 
5. Araruta, Mo. 6. Asilo. 7. Nu, Tourada. 8. Garbo, Datar. 9. Indo, Ladino. 10. Bailéu, 
Aval. 11. Arrasar, Aro. vErtIcAIs: 1. Atafal, Giba. 2. Rumor, Nanar. 3. Abala, Urdir. 4. 
Angra, Bola. 5. Hausto, És. 6. Grã, Tio, Lua. 7. Ai, Caluda.8. Czar, Orada. 9. Homem, 
Ativa. 10. Amado, Danar. 11. Raro, Parolo.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
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4
5
6
7
8
9
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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

A
V
P
8
3
3
4
7

HOrIzONtAIs: 1. Armazém de panos (Índia). Enigma, 
questão emaranhada. 2. Cheiro agradável. Nome da le-
tra l. Graceja. 3. Oferecer. Renda. 4. Época notável. Con-
junto de instrumentos musicais de percussão. 5. Fêmea 
do galgo. Passado. 6. Aquelas. Presunçoso. A unidade. 
7. Minha (ant.). Pessoa doida. 8. Plano de atividades de 
uma reunião ou conselho (pl.). Doçura (fig.). 9. Muito ins-
truído. Indivisível. 10. Contr. da prep. de com o art. def. 
o. Liga ferro carbónica endurecida pela têmpera. Gran-
de extensão de terreno onde crescem árvores silvestres 
da mesma espécie. 11. Que não é o mesmo. Hábito de 
frade.
vErtIcAIs: 1. Taberna ordinária, tasca. Cantor am-
bulante. 2. Abanos (ant.). Ave pernalta, da família dos 
cultrirrostros. 3. Polipeiro marinho, de que se fazem cola-
res, brincos, pulseiras, etc. Próprio de mim. 4. O espaço 
aéreo. Erguer a uma posição elevada. 5. Diz-se do lugar 
onde falta o ar. 6. Pessoa ou coisa de género feminino de 
que se fala. Cerimónia pública e solene. 7. Que tem glú-
ten. 8. Autoridade administrativa de uma freguesia. Mulo. 
9. Espécie de boi selvagem. Dar-se por ofendido, des-
contente, escandalizado, sem se queixar. 10. Redução 
de freire. Que ou aquele que usa. 11. Vertigem. Campo 
semeado de meloeiros.

AnedotA
sAíDA lImpA DA trOIKA
Conversa de café, diz um a outro que estava na mesma 
mesa: - O primeiro-ministro anunciou a saída limpa da 
Troika e que Portugal, por fim, seria novamente entregue 
aos portugueses.
Diz o amigo, com um ar abatido:
- Oh não, estamos lixados!

12-13 Juin 2014   11:00-20:00
14 Juin 2014     9:00-14:00

19-20 Juin 2014   11:00-20:00
21 Juin 2014     9:00-14:00

June 12-13 2014 11:00-20:00
June 14 2014   9:00-14:00

June June 19-20 2014 11:00-20:00
June 21 2014   9:00-14:00

Nouvelle location
225 Chabanel O

Suite 105
Montreal, QC

www.daliacollection.com

godzilla
Lembra do Godzilla de 1998, aquele dirigido 

por Roland Emmerich? Pois é, esqueça. Esta 
nova versão, sob o comando do inglês Gareth Ed-
wards (Monstros), não vai fazer de sua ida 
ao cinema uma experiência frustrante. O 
filme traz ótimas cenas do famigerado gi-
gante japonês em ação.
a história começa numa usina nuclear ja-

ponesa onde o engenheiro norte-americano 
Joe Brody (Bryan Cranston) e sua esposa 
Sandra (Juliette Binoche) trabalham. Um 
grave acidente ocorre e dedica-se a elucidar 
a causa da catástrofe, que acredita não ter 
sido motivada por um terremoto. O filme dá 
um salto temporal e chega aos dias atuais. 
Brody, ainda obcecado em provar sua tese, se junta 

ao filho Ford (Aaron Taylor-Johnson) e ao cientista 
Ichiro Serizawa (Ken Watanabe) na missão. Não fica 
claro para onde a história está se dirigindo, o que gera 

certa imprevisibilidade incomum em block-
busters. e isso é muito bom. toda a trama 
envolvendo os humanos acaba funcionando 
como preâmbulo para a chegada sencacional 
dele, godzilla. o design do personagem é 
ótimo, remetendo aos originais japoneses. o 
pessoal dos efeitos especiais também conse-
guiu imprimir personalidade e fúria, muita 
fúria, a Zilla, o que faz do godzilla de em-
merich uma lagartixa de borracha. 
Em tempo: assistir numa sala iMAx e 

em 3D faz diferença neste filme. Não hesi-
te em gastar uns reais a mais.
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grupo d: itália | italie

sr. pAscAl 100% DE sucEssO
vIDENtE - mÉDIO - AstrÓlOgO

resolve todos os seus problemas, 
independentemente da sua origem. 

Amor duradore, carinho de volta (perto ou de 
longe). lealdade entre homem e mulher, sorte 

e muito sucesso, desenfeitiçar, proteção contra 
maus espíritos. trabalho sério.

rápida e garantida
pagamento após resultado

514-464-2338

Le marabout
por exceLÊncia 

você tem um problema? Eu tenho a solução! sé-
rio, discreto, rápido e eficiente. EspEcIAlIstA DA 
IrmÃ DA AlmA. capaz de prever o passado, pre-
sente e futuro. Eu ficaria feliz em ajudá-lo seja qual 
for o seu problema, mesmo onde outros falharam. 
Descendente de uma família conhecida pela assis-
tência, apoio e resolução definitiva do seu proble-
ma. pagamento após o resultado.

100%
gArANtIDO

www.vOYANtmEDIumsYcHIc.cOm 
514-261-2369 DOwNtOwN | guy

sEu prOblEmA, A mINHA sOluÇÃO
várias especialidades: amor renovado, sorte, 
proteção, desenfeitiçar, sucesso nos negó-

cios, jogo, amor, etc. Não veja mais a vida em 
preto.  todo problema tem solução.

recebe: Das 8h às 22h, todos os dias
pagamento após resultado.

514.464.1896 | no centro da cidade

Sr. Laurent
Vidente, praticante

COMO SE CLASSiFiCARAM 
Acostumada a penar nas eliminatórias e deixar seu me-

lhor futebol para a copa do Mundo da FiFa, a itália mudou 
seus hábitos desta vez e dominou amplamente o grupo B da 
zona europeia. a tarefa, no entanto, se anunciava muito mais 
complicada quando o sorteio lhe colocou diante do caminho 
adversários como dinamarca, república tcheca e Bulgária. 
No final das contas, a Azzurra não sofreu nenhuma derrota e 
confirmou sua classificação antes mesmo da última rodada, 
avançando para o Mundial com a certeza de que sua revolu-
ção foi bem-sucedida. 
na nova itália de cesare prandelli, não há lugar para o cate-

naccio. “Hoje todo mundo sabe que é impossível conquistar 
resultados sem jogar um belo futebol”, disse o técnico ao 
assumir o cargo. após levar o país ao vice-campeonato na 
ueFa euro 2012 e à 14ª participação consecutiva na copa 
do Mundo com um estilo de jogo incontestavelmente ofensi-
vo, prandelli provou seu discurso na prática.

PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
Com quatro títulos conquistados (1934, 1938, 1982 e 2006) 

e dois vice-campeonatos (1970 e 1994), a Itália é, depois do 
Brasil, a seleção com o maior número de vitórias na copa 
do Mundo da FiFa. além disso, os italianos foram, ao lado 
dos brasileiros, os únicos a conquistarem o Mundial duas 
vezes consecutivas. o triunfo sobre a alemanha, por 4 a 3, 
na prorrogação da semifinal do México 1970 é considerado 
por todos uma das partidas mais espetaculares da história do 
torneio.

OS DESTAqUES
sobrevivente do elenco campeão em 2006, o capitão e go-

leiro gianluigi Buffon simboliza “o último dos moicanos”, 
tal como andrea pirlo. ao longo dos últimos meses e par-
tidas, jovens talentosos têm encontrado espaço na equipe, 
como o zagueiro andrea ranocchia e o volante Marco Ver-
ratti. É no setor ofensivo, porém, que a renovação tem dado 
mais frutos, com o surgimento de stephan el shaarawy e 
a nova boa fase de giuseppe rossi. tão talentosos quanto 
temperamentais, Mario Balotelli e pablo osvaldo também 
têm desempenhado um papel importante na nova seleção.

MELHORES PARTiCiPAÇõES EM TORNEiOS DA FiFA: 
tetracampeã da copa do Mundo da FiFa (1934, 1938, 1982 

e 2006) e vencedora do Torneio Olímpico de Futebol de 1936
estrelas do passado: dino Zoff, Franco Baresi, giacinto 

Facchetti, paolo Maldini, Fabio cannavaro, gianni rivera, 
roberto Baggio, giuseppe Meazza, silvio piola, Luigi riva 
e paolo rossi



A Voz de PortugAl  |  28 de mAio de 2014  |  P. 18

grupo d: uruguai | uruguay grupo d: costa rica | costa rica

COMO SE CLASSiFiCARAM
após terminar em quarto lugar na África do sul 2010 e vencer a copa 

américa 2011, a celeste entrou nas eliminatórias sul-americanas para o 
Brasil 2014 como uma das favoritas. no entanto, o caminho revelou-se tor-
tuoso em 2012, quando a seleção somou apenas dois pontos em seis parti-
das. o elenco charrúa acabou conseguindo corrigir seus erros para ao menos 
alcançar a repescagem intercontinental pela quarta vez consecutiva. após 
atropelar a Jordânia por 5 a 0 no jogo de ida, o Uruguai confirmou sua pre-
sença no Brasil com um empate sem gols em casa.

PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
até entrar num período de ocaso que permeou as décadas de 1970, 80 e 

90, o uruguai era um dos gigantes indiscutíveis do mundo do futebol, ten-
do conquistado a primeira copa do Mundo da FiFa em casa, em 1930, e 
repetido a dose 20 anos depois, no histórico Maracanazo do Brasil 1950. a 
campanha até as semifinais no México 1970 foi o último suspiro de gran-
deza durante muito tempo. depois de duas participações frustradas nas eli-
minatórias para os Mundiais de 1994 e 1998, a celeste retornou ao grande 
palco do planeta bola em 2002, mas sofreu uma nova decepção em seguida, 
ao ser derrotada pela austrália na repescagem intercontinental do torneio 
classificatório para a Alemanha 2006. Em 2010, os uruguaios terminaram 
novamente em quinto lugar nas eliminatórias sul-americanas e precisaram 
encarar uma nova repescagem, dessa vez contra a costa rica. Vitoriosos, 
disputaram sua 11ª Copa do Mundo e fizeram bonito, terminando em quarto 
lugar sob a liderança de diego Forlán, Bola de ouro da competição.

PRESENTE: a dupla de atacantes formada por Luis suárez e edinson 
cavani converteu-se, nos últimos anos, na grande referência do futebol uru-
guaio e, por extensão, de sua seleção. O primeiro foi artilheiro das elimina-
tórias sul-americanas, com 11 gols, enquanto o segundo foi o jogador mais 
utilizado por tabárez ao longo do torneio. para consolidar sua presença e 
eficiência no setor ofensivo, os jogadores do Liverpool e do PSG contaram 
com uma sólida retaguarda liderada pelo veterano zagueiro diego Lugano 
e pelo experiente Fernando Muslera debaixo das traves. Para o Mundial no 
Brasil, porém, o “Maestro” tabárez busca novas soluções que permitam 
apagar as dificuldades enfrentadas e encarar o torneio com mais segurança.
DESTAqUES: o grande nome da celeste é Luis suárez. ao lado dos 

companheiros edinson cavani e diego Forlán - capitão e melhor jogador da 
copa do Mundo da FiFa 2010 -, o atacante do Liverpool forma um temível 
trio ofensivo, capaz de desestabilizar qualquer adversário. já diego Lugano 
é o xerife que comanda a defesa com punho firme.

COMO SE CLASSiFiCARAM
a chegada do técnico colombiano jorge Luis pinto deu 

início a uma nova etapa para o futebol costarriquenho. 
a seleção superou a primeira fase das eliminatórias da 
américa do norte, central e caribe como segunda co-
locada do grupo, atrás do México. No hexagonal final, 
a costa rica garantiu sua vaga no Brasil 2014 com duas 
rodadas de antecipação, terminando abaixo apenas dos 
Estados Unidos. As chaves da classificação foram a soli-
dez defensiva e o desempenho irretocável dentro de casa: 
além de ter ostentado a defesa menos vazada da fase final, 
com apenas sete gols sofridos, o conjunto costarriquenho 
ganhou todos os jogos que disputou como mandante na 
etapa decisiva.
PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
a costa rica disputou a sua primeira partida como sele-

cionado nacional no ano de 1921, quando venceu el salva-
dor por 7 a 0. as coisas nem sempre foram fáceis no início, 
mas, após vários anos de esforços árduos, o país finalmen-
te conseguiu abocanhar um lugar na copa do Mundo da 
FIFA, aproveitando a suspensão do México para chegar à 
itália 1990. sob o comando do astuto Bora Milutinovic, os 
costa-riquenhos bateram suécia e escócia e chegaram às 
oitavas de final, quando caíram diante da Tchecoslováquia. 
Uma excelente estreia. O retorno ao maior palco do futebol 
só aconteceria em 2002, após ausência nas duas edições 
anteriores. Mas ao caírem em um complicado grupo que 
contava com Brasil, campeão daquele ano, e turquia, que 
seria semifinalista, os valentes Ticos acabaram eliminados 
já na primeira fase. Quatro anos mais tarde, na alemanha, 
o destino da costa rica seria o mesmo, dessa vez com um 
desempenho consideravelmente inferior.
OS DESTAqUES
o destino costa-riquenho depende em grande parte da ins-

piração do meio-campista Bryan ruiz. a costa rica conta 
também com outros nomes cujo potencial já foi colocado 
à prova, como Álvaro saborío, cristian Bolaños e o im-
pressionante goleiro Keylor navas. o jovem joe campbe-
ll, que dribla e ataca com notável desenvoltura, é uma das 
novidades que conquistaram espaço no elenco nacional.
MELHORES PARTiCiPAÇõES EM TORNEiOS 

DA FiFA: oitavas de final na Copa do Mundo da FIFA 
itália 1990; quarto lugar na copa do Mundo sub-20 da 
FiFa egito 2009
ESTRELAS DO PASSADO: Hernán Medford, ale-

xandre Guimarães, Paulo Wanchope, Walter Centeno e 
rolando Fonseca.
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grupo d: inglaterra | angleterre

Quinta-feira 29 de Maio
- asseMBleia da caixa
- renovei a casa à portuguesa

sáBado 31 de Maio
- ana ochoa eM Montreal
- pré festival: poesia e arte na casa dos açores
- doMinga na casa de sara Batista

beLL fibe: 880 | Videotron: 255

ÚLTiMA PARTiCiPAÇÃO NAS ELiMiNATóRiAS
A Inglaterra costuma ter dificuldades nas eliminató-

rias para a copa do Mundo da FiFa, mas teve vida 
fácil na última edição do torneio classificatório. A go-
leada de 4 a 1 sobre a croácia em Zagreb na segunda 
rodada deu o tom da campanha, que foi concluída com 
nove vitórias em dez jogos. oito anos antes, mesmo 
tendo goleado a alemanha por 5 a 1 em Munique, o 
país precisou de um gol de falta de david Beckham 
nos descontos contra a grécia para garantir a vaga 
na última rodada. A Inglaterra não se classificou em 
três ocasiões: 1974 (quando não conseguiu derrotar a 
Polônia em Wembley no jogo decisivo), 1978 e 1994.

PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
a inglaterra participou de 13 edições da copa do 

Mundo da FiFa, entre elas sete das oito últimas. os 
ingleses ficaram abaixo da expectativa na África do 
Sul 2010, classificando-se com dificuldades com uma 
vitória sobre a eslovênia na última rodada da primei-
ra fase e sendo eliminados pela alemanha com uma 
goleada de 4 a 1 nas oitavas de final. O país só con-
quistou o título uma vez, em 1966, quando sediou o 
evento. desde então, vem sofrendo várias desclassi-
ficações prematuras. Em 1990, o plantel comandado 
por Bobby robson chegou perto de igualar a conquis-
ta, mas os ingleses acabaram eliminados nas semifi-
nais pela alemanha nos pênaltis.

PRESENTE
depois da frustrante participação inglesa na África 

do sul 2010, o técnico Fabio capello prometeu prio-
rizar os jovens e cumpriu a palavra. o meia jack Wil-
shere (Arsenal) conquistou rapidamente o seu lugar, 
o goleiro Joe Hart (Manchester City) foi promovido 
a titular e o atacante Andy Carroll (Liverpool) deve-
rá ser o companheiro de ataque de Wayne rooney 
(Manchester United). Jogadores como Ashley Cole 
e Rio Ferdinand oferecem a experiência necessária 
para dar a combinação ideal. após a saída de cape-
llo, em fevereiro de 2012, a equipe passou quase três 
meses até escolher o treinador que daria sequência ao 
trabalho: roy Hodgson.

OS DESTAqUES
rooney continua sendo o jogador inglês mais talen-

toso e também aprendeu a controlar o temperamento. 
Figura fundamental para o Manchester united, o ata-
cante tem tudo para levar o seu país a grandes êxi-
tos se tiver com a seleção o mesmo desempenho que 
demonstra no clube inglês. na meia-cancha, steven 
gerrard e Frank Lampard ainda precisam se entrosar 
melhor pelo selecionado, mas são uma fonte impor-
tante de energia e criatividade para o ataque.

MELHORES PARTiCiPAÇõES EM TOR-
NEiOS DA FiFA: campeã da copa do Mundo da 
FiFa em 1966

ESTRELAS DO PASSADO: Bobby charlton, pe-
ter shilton e gary Lineker
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grupo e: frança | france
COMO SE CLASSiFiCARAM
sorteada em um grupo que tinha não apenas a espanha, atual campeã mun-
dial e europeia, mas somente cinco seleções, a França entrou nas elimina-
tórias sem direito ao mínimo tropeço. salvo uma derrota em casa diante 
de iniesta e companhia, que acabaria lhes custando a primeira posição do 
grupo, os Bleus não deram chance às zebras, mas também não chegaram a 
brilhar, exceto na impressionante atuação em solo espanhol, onde foram re-
compensados pelo empate no último minuto. obrigados a disputar a repes-
cagem, como haviam feito no caminho para a África do sul 2010, os fran-
ceses confirmaram presença no Brasil após uma partida de ida na Ucrânia 

em que não foram páreos para a determinação e o jogo coletivo dos donos 
da casa e perderam por 2 a 0. na volta, porém, os campeões mundiais de 
1998 fizeram um jogo quase perfeito e, empurrados por um Stade de France 
em ebulição, conseguiram superar a larga desvantagem e ganhar por 3 a 0. 
Quem sabe essa classificação épica não marca o início de uma nova fase de 
vitórias para a França, graças principalmente à talentosa jovem geração, que 
tem como principais nomes Mamadou sakh, raphaël Varane e paul pogba e 
ainda poderá contar em breve com as promessas da seleção sub-20, campeã 
mundial em 2013?

PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
o país é destaque no torneio desde a edição inaugural de 1930 graças a al-
guns dos maiores craques da história do futebol, mas foi só em 1998 que os 
franceses entraram para o seleto grupo de campeões do mundo. a geração 
de Zidane, Blanc e Deschamps finalmente superou a barreira que impediu 
que a França de Platini, Giresse e Tigana, semifinalista em 1982 e 1986, le-
vantasse a taça. depois de ser eliminada na fase de grupos em 2002, a sele-
ção chegou perto do bicampeonato em 2006, mas foi derrotada nos pênaltis 
pela Itália. Sem o astro Zidane, os Bleus deram vexame em 2010 tanto pela 
eliminação na primeira fase quanto pela imagem deixada na África do Sul.

PRESENTE: o futebol francês continua revelando jogadores de talento 
que brilham em alguns dos clubes mais importantes do planeta, mas vem 
tendo dificuldades para renovar o grupo campeão mundial em 1998 e vice 
em 2006. embora geralmente apareça entre os favoritos, a França não ven-
ceu nenhum adversário na euro 2008 e na copa do Mundo da FiFa 2010, 
retrospecto que os Bleus pretendem tirar da memória do torcedor a caminho 
do Brasil 2014.

OS DESTAqUES: Com dois goleiros de alto nível, Hugo Lloris e Stève 
Mandanda, a meta gaulesa está bem servida e conta com a proteção da ex-
periência europeia dos zagueiros eric abidal, Laurent Koscielny e raphaël 
Varane. no ataque, a França aposta na criatividade de Franck ribéry e no 
faro de gol de Karim Benzema e olivier giroud.

MELHORES PARTiCiPAÇõES EM TORNEiOS DA FiFA: 
Campeã da Copa do Mundo da FIFA (1998), do Torneio Olímpico de Fute-
bol Masculino (1984), da Copa das Confederações da FIFA (2001, 2003), 
da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA (2001) e da Copa do Mundo de Beach 
Soccer da FIFA (2005).
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grupo e: honduras | honduras grupo e: eQuador | éQuateur

COMO SE CLASSiFiCARAM 
após a participação na África do sul 2010 e a saída de reinaldo rueda, 

Honduras atravessou um período conturbado de transição e mudanças. a 
consolidação de Luis Fernando suárez, à frente da equipe desde março de 
2011, iniciou um processo de crescimento que não se limitou à seleção prin-
cipal. o técnico também trabalhou com as categorias inferiores, chegando a 
levar o combinado olímpico às quartas de final de Londres 2012. Com pleno 
conhecimento do celeiro de talentos do país, suárez foi buscar na base a qua-
lidade necessária para impulsionar o futebol dos veteranos. assim Honduras 
conseguiu sua vaga para o hexagonal final das eliminatórias, superando Ca-
nadá e cuba e somando a mesma pontuação do panamá, mas com um saldo 
de gols melhor. na fase decisiva, o terceiro lugar lhe garantiu a última vaga 
direta para o Brasil 2014, conquistada graças ao bom desempenho dentro de 
casa, onde cedeu apenas dois empates, e em grande medida à histórica vitó-
ria sobre o México no Estádio Azteca em setembro de 2013.
PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
retornando ao Mundial depois de quase três décadas, a seleção de Hon-

duras enfrentou um grupo difícil na África do sul. o selecionado começou 
perdendo por 1 a 0 do chile e logo em seguida teve de enfrentar o poder da 
futura campeã espanha, que venceu com dois gols do artilheiro david Vi-
lla. na única outra participação na copa do Mundo da FiFa, em 1982, os 
comandados de josé de La paz haviam obtido um empate histórico diante 
da mesma Espanha, que era anfitriã naquela ocasião. Os hondurenhos ain-
da repetiram o mesmo 1 a 1 frente à irlanda do norte, mas foram elimina-
dos após a derrota de 1 a 0 para a iugoslávia.

OS DESTAqUES: o lateral esquerdo emilio izaguirre e o goleiro noel 
Valladares foram os jogadores mais importantes para o título da copa cen-
tro-americana neste ano. izaguirre, que atua pelo celtic, também foi es-
colhido o melhor jogador do campeonato escocês 2010/11. já o capitão 
Valladares, tímido fora dos gramados, cumpriu um papel fundamental para 
a classificação hondurenha à África do Sul 2010. O meia Wilson Palacios, 
que defende o stoke city é um dos rostos mais conhecidos do futebol do 
país, também mostrou energia e solidez na última copa do Mundo da FiFa.

COMO SE CLASSiFiCARAM
o equador foi como uma moeda de duas faces durante as eliminatórias. 

De um lado, revelou-se imbatível como anfitrião em Quito, onde somou 
sete vitórias e um único empate, contra a argentina; de outro, mostrou-se 
incapaz de ganhar como visitante, conseguindo no máximo três empa-
tes. um deles, diante do uruguai em Montevidéu, acabou sendo decisivo 
para a classificação, já que os equatorianos somaram a mesma quantidade 
de pontos da celeste, mas garantiram a última vaga direta graças à su-
perioridade no saldo de gols (+4 contra 0). Com uma seleção que esteve 
14 das 16 rodadas entre os quatro primeiros colocados e que soube supe-
rar o trágico falecimento do seu emblemático atacante christian Benítez, 
Reinaldo Rueda se tornou o terceiro técnico colombiano a classificar o 
equador para uma copa do Mundo da FiFa.

PARTiCiPAÇõES NA COPA DO MUNDO DA FiFA
sem ter passado da fase de grupos em 2002, o equador teve melhor sor-

te quatro anos depois, quando chegou às oitavas de final depois de ganhar 
duas partidas e terminar o seu grupo em segundo lugar atrás da anfitriã 
alemanha. os equatorianos enfrentaram em seguida a inglaterra, que pôs 
fim ao sonho dourado após vencer por 1 a 0.

OS DESTAqUES: os meias antonio Valencia e cristian noboa e os 
atacantes Felipe caicedo e jefferson Montero são os jovens mais prepa-
rados para liderar a nova etapa do futebol equatoriano. eles são acom-
panhados por jogadores experientes que se mantêm em alto nível, como 
edison Méndez, Walter avoyí e segundo castillo.
MELHOR PARTiCiPAÇÃO EM TORNEiOS DA FiFA: eliminado 

nas oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA 2006
ESTRELAS DO PASSADO: Alex Aguinaga, Ulises de la Cruz, Agus-

tín delgado e josé Francisco cevallos
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fifa faz controlo
surpresa no estágio
da seleção portuguesa
Os 20 jogadores presentes na concentração da 

seleção portuguesa de futebol foram, esta se-
gunda-feira, sujeitos a análises sanguíneas e à urina, 
numa ação de controlo antidoping coordenada pela 
FiFa aos participantes do Mundial2014. 
“os representantes do organismo que tutela o fute-

bol mundial fizeram análises sanguíneas e à urina a 
todos os 20 atletas que integram o estágio da seleção 
nacional”, lê-se no sítio oficial da Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF) na Internet. 

a equipa das “quinas” concentrou-se, esta segunda-
-feira, em Óbidos, na segunda etapa de preparação 
para o campeonato do Mundo, que vai ser disputado 
no Brasil, entre 12 de junho e 13 de julho, depois de 
ter cumprido os primeiros dias de estágio em cascais. 
Antes de defrontar Alemanha (16 de junho), Estados 
Unidos (22 de junho) e Gana (26 de junho) no Grupo 
g do Mundial2014, portugal vai realizar ainda três 
jogos particulares, frente a Grécia (no sábado), Méxi-
co (7 de junho) e República da Irlanda (11 de junho).

sérgio conceição assina por
duas épocas coM o sp. Braga
O sporting de Braga já tem novo treinador. a es-

colha do presidente antónio salvador recaiu so-
bre Sérgio Conceição, o ex-treinador da Académica 
de coimbra. de acordo com a sic notícias, o técnico 
assinou um contrato por duas épocas. 
o sporting de Braga já tem novo treinador. a es-

colha do presidente antónio salvador recaiu sobre 
Sérgio Conceição, o ex-treinador da Académica de 
coimbra. de acordo com a sic notícias, o técnico 
assinou um contrato por duas épocas. sérgio con-
ceição é o novo treinador do sporting de Braga. se-
gundo informações avançadas pela sic notícias, o 
antigo internacional português assinou um contrato 
com os arsenalistas válido por duas épocas. 
a mesma fonte garante ainda que sérgio conceição 

será apresentado esta tarde, às 18h30, aos sócios. a 
carreira de treinador do antigo jogador do Fc por-
to começou em 2010 enquanto treinador-adjunto do 
Standard Liège. Um ano depois assumiu o comando 
técnico do olhanense e, apesar de ter começado a 
época de 2012-2013 ainda em olhão, sérgio concei-
ção mudou-se para coimbra onde se manteve até ao 
final desta época.

Benfica é a 38ª Marca
Mais valiosa eM 2014
O Benfica é a 38ª marca mais valiosa em 2014, 

com um total de 61 milhões de euros, de acordo 
com o relatório da Brand Finance, empresa inglesa 
que faz anualmente uma avaliação comercial aos 
clubes de futebol. pelo segundo ano consecutivo, o 

clube da Luz é o único emblema português que volta 
a aparecer entre os 50 primeiros deste documento, 
tendo mesmo subido quatro lugares em comparação 
com os dados de 2013. O Benfica surge avaliado em 
61 milhões de euros e com um rating de aa+. no 
ano passado, o clube lisboeta, que estava no 42.º 
lugar, valia 41 milhões de euros e era considerado 
a+. na frente continua o Bayern Munique, com uma 
avaliação de 656 milhões de euros, seguido do real 
Madrid, com um valor de 563 milhões de euros. o 
Manchester united fecha o “pódio”, com uma apre-
ciação de 541 milhões. num top-10 dominado por 
emblemas ingleses, o paris saint-germain, que em 
2013 estava na 24.ª posição, aparece pela primeira 
vez nesse grupo, em décimo, com um total de 237 
milhões de euros.

e ao 4º golo, o real Madrid
ergue a taça da chaMpions
Foi uma festa tremenda, aquela que aconteceu esta 

noite no estádio da Luz. um grande atlético de 
Madrid a segurar uma vantagem conseguida na pri-
meira parte durante 90 minutos para depois ceder pe-
rante quatro golos do real Madrid, que acabou por 
levar para casa a 10ª taça da Liga dos campeões. o 

real Madrid conseguiu esta noite o 10º título de ven-
cedor da Liga dos campeões após vencer o atlético 
de Madrid por 4-1, no estádio da Luz, em Lisboa. 
a equipa ‘colchonera’ abriu o marcador aos 36’ com 
um golo de godin e aguentou esta vantagem até aos 

90+3’, quando sérgio ramos conseguiu através de 
uma cabeçada imparável o empate para o real Ma-
drid. já no prolongamento, gareth Bale fez o 2-1, 
aos 110’, o brasileiro Marcelo, que substituiu Fábio 
coentrão, ampliou o resultado aos 117’ e ronaldo, de 
penalti, aos 120’, fechou o marcador nos 4-1, resul-

tado com que terminou a partida. cristiano ronaldo, 
apesar de ter passado um tanto ao quanto ao lado da 
partida, festeja assim, juntamente com pepe e coen-
trão, o prometido 10º título europeu do real Madrid. 

conheça a nuMeração da seleção portuguesa

A camisola 10 da seleção portuguesa de futebol será 
envergada por Vieirinha no Mundial2014 de fute-

bol, enquanto William carvalho, outro dos estreantes 
em grandes competições, terá o seis nas costas. entre 
os restantes estreantes em grandes competições, Éder 
será o 11, Luís neto o 14, rafa o 15 e andré almeida 
o 19, enquanto rúben amorim será o 20. de resto, 
os jogadores mais utilizados pelo selecionador paulo 
Bento vão manter os números habitualmente usados, 
com o capitão cristiano ronaldo a manter o sete, que 
herdou de Luís Figo. o guarda-redes rui patrício, ha-
bitual titular, terá imprimido na camisola o número 
12, com os seus “rivais” na baliza, eduardo e Beto, a 

terem nas costas o um e o 22, respetivamente. portu-
gal estreia-se no Mundial2014 a 16 de junho, frente à 
alemanha, em salvador, defrontando seis dias depois 
os estados unidos, em Manaus, antes de fechar a pres-
tação no grupo g a 26, com o gana, em Brasília. nu-
meração da seleção portuguesa:1 - eduardo2 - Bruno 
alves3 - pepe4 - Miguel Veloso5 - Fábio coentrão6 - 
William carvalho7 - cristiano ronaldo8 - joão Mou-
tinho9 - Hugo almeida10 - Vieirinha11 - Éder12 - rui 
patrício13 - ricardo costa14 - neto15 - rafa16 - raul 
Meireles17 - nani18 - Varela19 - andré almeida20 - 
rúben amorim21 - joão pereira22 - Beto23 - Hélder 
postiga.
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major League Soccer (uSa)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-NE Revolution 12 7 2 3 21 14 23
2-Sporting KC 12 5 3 4 18 12 18
3-DC United 12 5 3 4 17 14 18
4-Houston Dynamo 14 5 2 7 16 24 17
5-Columbus Crew 12 4 4 4 15 14 16
6-NY Red Bulls 13 3 5 5 19 21 14
7-Toronto FC 9 4 1 4 11 11 13
8-Chicago Fire 11 2 6 3 19 21 12
9-Philadelphia U. 14 2 5 7 16 24 11
10-Impact Montréal  11 1 4 6 9 22 7

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 13 8 2 3 25 21 26
2-Real Salt Lake 12 6 6 0 23 13 24
3-Colorado Rapids 12 5 3 4 16 15 18
4-FC Dallas 14 5 3 6 22 22 18
5-Vancouver W. 11 4 5 2 18 14 17
6-LA Galaxy 10 4 3 3 14 9 15
7-SJ Earthquakes 11 3 4 4 13 12 13
8-Portland Timbers 12 2 7 3 18 20 13
9-Chivas USA 11 2 4 5 13 20 10

grupo oeSte

f1: nico rosBerg, foi “rei” nas ruas de Monaco

Num ambiente de festa aonde não faltaram 
personagens de alto calibre do mundo do ci-

nema e da moda, bem como do desporto em geral 
o alemão Nico Rosberg, da Mercedes, venceu de 
ponta a ponta o Grande Prémio do Mônaco, sexta 
etapa da época  2014 de Fórmula 1. Lewis Hamil-
ton, seu companheiro de equipe, e o australiano 
Daniel Ricciardo, da Red bull foram segundo e 
terceiro  respetivamente.
rosberg poupando combustível conseguiu manter 

uma vantagem em que Hamilton não conseguiu apre-
sentar verdadeiramente algum perigo, já que nas ruas 
de Monte carlo não há muito espaço para se fazer 
uma ultrapassagem ainda que se esteja completamen-
te colado ao carro da frente. 
a quarta posição foi para o espanhol Fernando alon-

so, da Ferrari, seguido pelo alemão nico Hulken-
berg, da Force india, e pelo inglês jenson Button, da 
McLaren. 
o brasileiro Felipe Massa, da Williams, optou por 

uma estratégia diferente de todos e, contando com 

alguns abandonos, conseguiu terminar na sétima po-
sição. 
para entrar para a história como os primeiros pon-

tos da Marussia, o francês jules Bianchi fez uma boa 
corrida  e terminou em  pista numa brilhante  oitava 
posição, mas devido a uma punição por um erro de 

posicionamento na grelha, recebe cinco segundos a 
mais no seu tempo de prova e cai para a nona posição 
na tabela. 
completando a zona de pontuação: o francês ro-

main grosjean, da Lotus, e o dinamarquês Kevin 
Magnussen, companheiro de Button, que poderia 
ter ido além de um único ponto, mas acabou tendo 
um incidente com Kimi raikkonen, companheiro de 
Alonso, nas voltas finais. O incidente está sob inves-
tigação e deve render uma punição para raikkonen. 

a corrida foi marcada por duas entradas do safety 
car: uma logo após a largada, quando o inglês jenson 
Button, da McLaren, e o mexicano Sergio Perez, da 
Force india, bateram pouco antes , e a outra quando o 
alemão adrian sutil, da sauber, perdeu o control do 
seu carro na saída do túnel e bateu. 
A vitória de Rosberg significa reassumir o topo da 

tabela do campeonato, que ele havia perdido com a 
vitória de Hamilton na espanha. 
notas curiosas ; nico rosberg com esta 5ª vitória 

de carreira, iguala o número de triunfos do seu pai, 
Keke rosberg e a 2ª vitória de Hamilton no Mónaco 
onde venceu também em 2013. Hamilton viu inter-
rompida a sequência de 4 vitórias consecutivas. algo 
que aconteceu por mais 22 vezes na F1. 
a Mercedes conquista a 19ª vitória da história. É a 

2ª vitória da Mercedes no Mónaco e a 5ª dobradinha 
consecutiva  da Mercedes. só a Ferrari em 1952 e 
2002 fez 5 dobradinhas consecutivas na história da 
F1. É a 10ª vez que a Mercedes faz P1/P2. A próxima 
a alcançar é agora a red Bull que tem 16.Foi a 147ª 
vitória da alemanha na F1.
Foi a 57ª vez que o carro #6 venceu na F1.Motores 

Mercedes: Foi a 105ª vitória da Mercedes como pro-
pulsora. É a 4ª equipa  com mais triunfos na F1, atrás 
da Ferrari, Ford cosworth e renault .

a relação entre Lewis Hamilton e nico rosberg ar-
refeceu  de vez em Mónaco. 
se já havia rumores de que os dois não tinham a 

mais amigável das relações, depois da polémica clas-
sificação e da vitória de Rosberg que lhe devolveu 
a liderança do Mundial, ficou claro que a Mercedes 
vai ter trabalho pela frente para gerir a situação. no 
final da corrida, Hamilton deixou claro o estado em 
que tudo se encontra: “não somos amigos. somos 
colegas”. 

resuLtados Finais deste gp do Monaco
1-Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP), 1 
2-Lewis Hamilton (ING/Mercedes GP), 1 
3-Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1 
4-Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1 
5-Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1 
6-Jenson Button (ING/McLaren), 1 
7-Felipe Massa (BRA/Williams), 1 
8-Romain Grosjean (FRA/Lotus), 2 
9-Jules Bianchi (FRA/Marussia), 1 * 
10-Kevin Magnussen (DIN/McLaren), 1 
oito pilotos não terminaram a corrida.
Próximo encontro no Grande Prémio do Canadá 

a 6, 7 e 8 de junho. Caro leitor mais uma vez se for 
ao Circuito Gilles Villeneuve, não se esqueça de le-
var consigo, creme solar, um boné e um rádio por-
tatíl para estar ao corrente de todo o espetáculo. 
A VOZ de PORTUGAL, o seu jornal da FóRMU-
LA 1 em língua portuguesa, lá estará, mais uma 
vez, para vos poder informar sobre este grandioso 
evento do GRANDE PRéMiO DO CANADÁ. 
que o MELHOR GANHE...

HéLDER DiAS
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