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AgendA comunitáriA
JAntAr sPAghetti
Os jovens do Rancho Folclórico Praias de Portugal estão a 
organizar um jantar Spaghetti no Clube Portugal de Mon-
treal no dia 4 de Junho 2016 pelas 19h30. 15 “ranchos” por 
pessoa. Traga família e amigos.

quArtA-fEIrA 1 DE juNhO        
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Decisão Nacional
05:32 Inesquecível
07:06 Zig Zag
07:25 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Sociedade Civil
10:11 A Praça
12:50 Marchas Populares 2016
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:01 Hora dos Portugueses
16:16 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
16:25 Azores Rallye Airlines
18:47 A Cidade na 
 Ponta dos Dedos
19:00 24 Horas
19:48 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes 3 
20:32 Palavra aos Diretores
21:06 Os Nossos Dias
21:49 Aqui Tão Longe
22:30 Grande Entrevista
23:26 Notícias do Atlântico
00:28 5 Para a Meia-Noite

quINtA-fEIrA 2 DE juNhO      
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Palavra aos Diretores
05:30 Poplusa
06:30 Grande Entrevista
07:15 Zig Zag
07:28 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
10:12 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:14 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:45 As Palavras e os Atos
16:15 Bem-vindos a Beirais
17:00 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas

20:00 Manchetes 3
20:30 As Palavras e os Atos
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Aqui Tão Longe
22:24 Grande Área
23:00 Fatura da Sorte
23:15 Hora dos Portugueses
23:30 Notícias do Atlântico
00:29 5 Para a Meia-Noite

sExtA-fEIrA 3 DE juNhO                 
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sexta às 9
5:49 Nelo & Idália
6:22 Números do Dinheiro
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:11 A Praça
13:00 Portugal em Direto
13:50 Hora dos Portugueses
14:05 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:48 Manchetes 3
20:15 Sexta às 9
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Aqui Tão Longe
22:29 Traz prá Frente
23:15 Hora dos Portugueses
23:29 Notícias do Atlântico
00:30 Central Parque
01:30 Nelo & Idália
01:56 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio

sábADO 4 DE juNhO                  
1:30 Nelo & Idália
1:56 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 A Essência
6:15 Network Negócios 
7:00 Zig Zag

concerto ecuménico
Sexta-feira, dia 3 de junho, depois da missa das 18h30, 
concerto ecuménico com 4 grupos corais, incluindo o 
“Nossa Fé”. A entrada é livre. Venha celebrar o Coração de 
Jesus onde cabem todos. Para mais informações contacte 
a secretaria (514) 844-1011

diA de PortugAL, de cAmões e
dAs comunidAdes PortuguesAs
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal informa que 
a cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas, terá lugar sexta-feira, 
dia 10 de junho de 2016, às 19h00, no Parque de Por-
tugal, localizado na esquina da Boulevard Saint-Laurent 
com a Rua Marie-Anne, em Montreal. O Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas, será igual-
mente assinalado pela abertura do “Festival Portugal Inter-
nacional de Montreal”, no adro da Missão de Santa Cruz 
(esquina da Rua Rachel com a Rua Saint-Urbain), a partir 
das 20h00. O Consulado-Geral de Portugal de Montreal 
convida todos os membros da Comunidade Portuguesa, 
Luso-descendentes e Amigos de Portugal a estarem pre-
sentes nestas festividades.

antero
branco

AbrANcO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o Padre Phong 
nguyen, ce-

lebrou entre nós, 
na passada sexta-

-feira, o seu 10º aniversário de 
Sacerdócio.

O Padre Phong 
( p r o n u n c i a - s e 
Fon)chegou a 
Montreal em Fe-
vereiro deste ano, 
para trabalhar com 
o Padre José Ma-
ria Cardoso, na 
Missão de Santa 
Cruz. É natural do 
Vietname, mais 
precisamente de 
Saigão. Com as 
dificuldades da guerra civil no seu 
país, seus pais refugiaram-se na 
Malásia e depois nas Filipinas. Fi-
nalmente, acabaram por se estabe-
lecer nos Estados Unidos, na cidade 
da Nova Orleães. Em 1990, entrou 
para o seminário do Verbo Divino 
no Wisconsin, frequentando de se-
guida várias instituições da mesma 

congregação em vários Estados 
Americanos, acabando por tirar, 
em Chicago, o seu magistrado em 
teologia. O padre Phong é um pe-
rito em línguas. Fala o vietnamita, 
português, inglês, francês e italiano.
Antes de aqui chegar,  trabalhou no 

Japão,  em Kentucky, em Madagás-
car, no Brasil e em Itália. Quando 
esteve no Brasil, trabalhou na cida-
de da Baía, onde raramente chove. 

E, quando a chuva 
decide de se ma-
nifestar, é dia de 
festa. Todos vêm 
para a rua cele-
brar. Porque mui-
tas vezes, só têm 
um pouco de água 
para beber ou co-
zinhar. Tomar du-
che é um luxo. Em 
Montreal, quando 
chove, o povo la-
menta. Dois mun-
dos diferentes. 
como fala o 

português do 

brasil, diz estar a habituar-se à 
nossa pronúncia e à nossa manei-
ra de dizer as coisas. confessou 
que já utiliza no seu vocabulário 
“bem-Haja”. a Voz de Portugal 
felicita o Padre Phong pelos seus 
dez anos de vida sacerdotal e que 
festeje entre nós muitos mais.

10º Aniversário de sAcerdócio do Pe. Fong

Foto dA semAnA

Este fim-de-semana foram 1500 eventos ao mesmo tempo, mas, houve 
vários portugueses que fizeram o “Ride for Dad”, o passeio para o pai, 
são 350 “motards” que passearam durante todo o dia para sensibilizar 
sobre o câncro da próstata e que Arthur Sousa é um dos patrocinadores. 
Ele participa todos os anos em memória do seu pai, e um bom amigo. 
Parabéns pela iniciativa.
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

rla rÉnoVation
renoVaÇÃo reSidencial

interior e eXterior

rui Miguel rodrigueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

editorial

FériAs e cuLturA

Visitar Portugal é como um 
prémio do tamanho da 

nossa esperança e convida a 
uma experiência de descoberta 

da história. o lugar onde nascemos é altamen-
te estimulante e na paisagem, se repararmos 
é possível reconhecer alguma coisa de teatral 
e de memórias, com um certo ar de doçura e 
nesta época a caminho do verão encontramos 
turistas por toda a parte, ocupam os hotéis, 
as urbanizações turísticas, os restaurantes, as 
ruas e as praias.
A propósito, me lembrei agora mesmo: de Sin-

tra que continua a ser um lugar de encontro com 
a história e fácil de encontrar a partir de Lisboa. 
A viagem pela costa do Estoril oferece, uma oca-
sião excelente para muitas e boas surpresas de 
prazer, que é andar entre mar e terra. 
Sintra foi o primeiro lugar na Europa classi-

ficado como paisagem cultural e património 
da Humanidade. O Palácio da Pena construí-
do no topo da serra é fruto do génio crativo de 
D.FernandoII, o Parque e o Palácio da Pena são o 
expoente máximo  em Portugal do Romantismo 
do século XIX, constituindo o mais importante 
polo da Paisagem Cultural de Sintra. Foi cons-
truído a partir de 1839 em torno das ruínas de um 
antigo Mosteiro Jerónimo erigido no século XVI 
por D.Manuel I, o Palácio incorpora referências 
arquitetónicas de influência manuelina e mouris-

ca que produzem um surpreendente cenário «das 
mil e uma noites». Em torno do Palácio, o Rei 
mandou plantar com espécies vindas de todo o 
mundo o Parque da Pena que é o mais importan-
te arboredo existente em Portugal.
O Castelo dos Mouros é uma fortaleza militar 

que se crê remontar ao século IX, período de 
ocupação muçulmana do território. Foi adquiri-
do e restaurado como ruína medieval ao gosto 
romântico da época, por D.Fernando II. Das mu-
ralhas é possível observar toda a linha de costa e 
obter  uma vista privilegiada da serra de Sintra, 
vestida de verde e pontuada por belas quintas, 
românticos chalets e interessantes palácios.
O Parque de Monserrate foi arrendado no fim 

do século XVIII, a Gerard De Visme, rico co-
merciante inglês, que aí construiu casa em esti-
lo neo-gótico. Em 1794 De Visme subarrendou 
Monserrate a Wiliam Beckford mas em 1809, 
quando Lord Byron a visita e descreve em poe-
ma a casa, abandonada, já estava em ruínas. Um 
dos visitantes foi Francis Cook, que adquiriu 

Monserrate e iniciou a transformação do que 
restava da casa de De Visme.  O Palácio da Pena 
é um dos mais importantes exemplos da arquite-
tura Romântica em Portugal.
Sintra orgulhosa do seu estatuto de Paisa-

gem cultural na europa, está à altura da sua 
imagem, moderna no que diz respeito a infra-
-estruturas e serviços de apoio e recebe bem 
os seus visitantes.

Joe, Jackie and/e Meghan Picado 

We would like to thank all our custo-
mers and friends for supporting our 
daughter Jennifer through her ope-
ration. To all from the bottom of our 
hearts,

Thank you

Nós gostariamos de agradecer a todos 
os nossos clientes e amigos pelo apoio 
à nossa filha Jennifer através da sua 
operação. Para todos do fundo de nos-
sos corações,

Muito obrigado
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Mais uma vez o Festival 
Portugal organizou o 

seu concurso de talentos no 
lindo restaurante estrela do oceano situado 
no 101 rachel e em Montreal, no centro da co-
munidade portuguesa. Parabéns à vencedora 
deste concurso, Marissa cabral de Medeiros.

2016. 
O evento contou a presença do Cônsul-Geral de 

Portugal de Montreal, o Dr. José Eduardo Ble-

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
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7

● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra 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.

caros amigos leitores há 
dias vi na tV portuguesa 

que algumas pessoas do re-
tângulo português, incluindo 

o padre José Maria, não tinham a mínima 
ideia da maneira como os açorianos festejam 
o Pentecoste, da melhor maneira, p’ra nós é o 
divino espírito Santo. 
Mas há muitas outras coisas que se faz nas ilhas 

que  são completamente diferentes do continente 
e que agora há pouco tempo se está copiando em 
grandes cidades como Nova Iorque. Nos Aço-
res as grandes ou pequenas lavouras têm sem-
pre uma ou duas cabras ou ovelhas p’ra andar na 
pastagem atrás das vacas p’ra comer o que estas 
deixam por comer e sobretudo a cabra vai roçar  
as silvas e outras ervas ruins que crescem sem 
ninguém semear. É o que esta acontecendo num 
jardim do bairro de Brooklyn em Nova Iorque. 
Atrai os curiosos e ainda por cima é uma ma-
neira ecológica de fazer desaparecer as ervas e 
plantas ruins. Segundo um membro do Prospect 
Park, em vez de ter pessoas a esquissar produ-
tos químicos, a gente deixa as cabras fazer o que 
elas fazem melhor e naturalmente. Já que estou 

nos Açores e falando de animais domésticos li 
no Gazette que em Saanich, Colômbia Britâni-
ca tem uma jovem que aluga galinhas, p’ra dar 
ovos. Lembrei-me logo do António das galinhas, 
um “Vendilhão” ambulante que vendia ovos 
e galinhas e outras bugigangas. Ele tinha uma 
mota de três rodas e andava pela cidade a vender.
O António das galinhas nunca foi rico mas se 

fosse na Colômbia Britânica ele faria fortuna 
mesmo sem vender galinhas. A Kate Frazer das 
galinhas aluga  duas galinhas por $425 patacas ou 
quatro galinhas por $600. Vem com o galinhei-
ro e comida para 6 meses, e no fim do aluguer 
podes comprar as duas galinhas por $250 ou as 
quatro por $350. Escusam os estimados leitores 
de telefonar a esta jovem alugadora de galinhas 
porque alugou todas as galinhas para o ano 2016. 
Voltando às vacas nos Açores contrariamente ao 
continente são criadas em pastagem, vão comen-
do a erva e quando acabam um terreno são mu-
dadas, pois as vezes é frequente se encontrar as 
vaquinhas no meio das estradas açorianas, fazem 
parte da paisagem, na próxima vez que lá forem 
aos Açores vão ver que tem sempre uma cabriti-
nha nos meio das vacas.
“Me disseram que quem sonha alto o tombo é 

grande, só que se esqueceram de me perguntar 
se eu tenho medo de cair”, Bob Marley. 

coisAs do corisco
JoSÉ de SouSa

jsOusA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

FALtA menos de 75 diAs PArA o rio 2016 

o consulado geral do bra-
sil organizou um coque-

tel, no edifício da Sociedade 
das artes tecnológicas, na 
terça-feira, 24 de maio de 

2016. 
O evento assinalava os 75 dias antes da inaugu-

ração dos Jogos Olímpicos, que terão lugar em 
Rio de Janeiro de 5 de agosto a 21 de agosto de 

ck Guedes de Sousa, de representantes da tele-
visão de Radio-Canada, teledifusora oficial dos 
Jogos, e a Cônsul-Geral do Brasil em Montreal, 
a Dra. Maria Elisa Teófilo de Luna. Sublinhá-
mos a presença do representante do deputado 
de Laval-des-Rapides, Saul Polo, o Dr. Nicolas 
Bustamante. O coquetel teve também a partici-
pação da Capoeira Brasileira e da cantora Flávia 
Nascimento. 

Ficamos atentos aos sucessos dos atletas por-
tugueses, assim como dos canadianos.

Miguel FÉliX
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm

vozes do FestivAL

SylVio MartinS
Foto de 
HuMberto cabral

smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Armenia Teixeira
Advogada

 o’hAnlon SAnderS teiXeirA
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

pierrefonds, qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

AssociAção PortuguesA de LAsALLe APresentA A suA cuLturA 

ao pedido da presidente 
da junta de freguesia de 

lasalle, a Sra. Manon barbe, 
o centro cultural Henri-le-
mieux, com a colaboração da 

associação portuguesa de lasalle, dá a conhe-
cer a riqueza da cultura portuguesa aos cida-
dãos da freguesia. 
Foi com uma pequena exposição e uns petiscos 

tradicionais da nossa cultura, que os quebequen-
ses descobriram o sabor português de Lasalle. Foi 
Cristina Antunes que organizou com o Centro a 
parte cultural. O Rancho Folclórico Português de 

Montreal – Santa Cruz realizou a primeira parte 
do espectáculo, que contou a presença da pre-
sidente da junta de freguesia de Lasalle, a Sra. 
Manon Barbe e do cônsul-geral de Portugal em 

Montreal, o Dr. José Eduardo Bleck Guedes de 
Sousa. O Rancho deu a conhecer as tradições do 
Minho, fazendo assim a sua primeira estreia, com 
novos elementos. Na segunda parte, foi a fadista 
Marta Raposo, que deu a conhecer o património 
universal, que é o fado, com os seus músicos, o 
Sr. Liberto Medeiros, o Sr. Paulo Gomes e o jo-
vem Steven Gomes. No curto discurso, o Dr. José 
Eduardo Bleck Guedes de Sousa salientou o tra-
balho da Associação na divulgação da cultura, 
como no trabalho do rancho na conservação da 
tradição e das raízes portuguesas. O Rancho fol-
clórico Português de Montreal – Santa Cruz, que 
celebra os seus 50 anos, e que tem dois grupos, 
que são a tradição do Minho e a tradição de Na-
zaré, está sempre disponível para divulgar a todos 

o seu trabalho. Só precisa contactar ao gfpmsc@
yahoo.ca ou ao 514-834-0920. A freguesia de La-
salle organiza a 1 de julho um festival, onde todas 
as comunidades culturais de Lasalle vão apresen-
tar as suas tradições, no parque des Rapides, na 
esquina do boul. LaSalle e da rua Raymond.

Miguel FÉliX
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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ceLebrAção dA FestA do 
divino esPírito sAnto em LAvAL

Segundo a Wikipédia, a ori-
gem desta festa remonta às 

celebrações religiosas realizadas 
em Portugal a partir do século 

XiV, nas quais a terceira pessoa da Santíssima 
trindade era festejada com banquetes coleti-
vos designados de bodo aos Pobres com distri-
buição de comida e esmolas. 
Tradição que ainda se cumpre em algumas re-

giões de Portugal. A celebração do Divino Espí-
rito Santo no planeta teve origem na promessa da 
rainha, D. Isabel de Aragão, por volta de 1320. A 
Rainha teria prometido ao Divino Espírito San-
to peregrinar o mundo com uma cópia da coroa 
e uma pomba no alto da coroa, que é o símbolo 
do Divino Espírito Santo, arrecadando donativos 
em benefício da população pobre, caso o esposo, 
o rei D. Dinis, fizesse as pazes com seu filho le-
gítimo, D. Afonso, herdeiro do trono. De acordo 
com os documentos, D. Isabel não se conforma-
va com o confronto entre pai e filho legítimo em 
vista da herança pelo trono, pois era desejo do rei 
que a coroa portuguesa passasse, após sua morte, 
para seu filho bastardo, Afonso Sanches. Diante 
do conflito, a rainha Isabel passou a suplicar ao 
Divino Espírito Santo pela paz entre seu esposo 
e seu filho. A interferência da rainha teria evitado 
um conflito armado, denominado a Peleja de Al-
valade. Essas celebrações aconteciam cinquenta 
dias após a Páscoa, comemorando o dia de Pen-
tecostes, quando o Espírito Santo desceu do céu 
sobre a Virgem Maria e os apóstolos de Cristo sob 

a forma de línguas de fogo, segundo conta o Novo 
Testamento. 
A devoção ao Divino encontrou um solo fértil 

para florescer nos territórios portugueses, espe-
cialmente no arquipélago dos Açores. De lá, espa-
lhou-se para outras áreas colonizadas por açoria-
nos, como a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos 
da América, e diversas partes do Brasil. 
Os Impérios do Divino Espírito Santo são um 

dos traços mais marcantes da identidade açoriana, 
constituindo um culto que para além de marcar 
o quotidiano insular, determina traços identitários 
que acompanham os açorianos para todos os lu-
gares onde a emigração os levou. Apesar da co-
lonização dos Açores só se ter iniciado a partir de 
1432, quase 200 anos após o apogeu do joaquinis-
mo, e do núcleo central da doutrina de Joaquim 
de Fiore já ter sido condenado em 1256 pelo papa 
Alexandre IV, há no arquipélago um claro reacen-

der daquelas doutrinas, inspirando manifestações 
religiosas e ações rituais e simbólicas que perdu-
ram até aos nossos dias. 
Os Açores, e as comunidades de origem açoria-

na, constituem assim os últimos redutos onde as 
doutrinas de Joaquim de Fiore sobrevivem, e, a 
julgar pelo recrudescer dos Impérios do Divino 
Espírito Santo, mantêm todo o seu vigor. A exis-
tência de Irmandades do Divino Espírito Santo é 
já generalizada no século XVI. O primeiro hos-
pital criado nos Açores (1498), a cargo da Santa 
Casa da Misericórdia de Angra, recebe a desig-
nação, ainda hoje mantida, de Hospital do Santo 
Espírito. A distribuição de carne e os bodos eram 
também já comuns em meados do século XVI. 
A partir daí, e principalmente após o início do 
século XVIII, o culto do Divino Espírito Santo 
assume-se como um dos traços centrais da aço-
rianidade, sendo o verdadeiro traço cultural uni-
ficador das populações das diversas ilhas. Hoje o 
culto açoriano do Divino Espírito Santo está em 
claro crescimento, tanto nos Açores como nas zo-
nas de imigração açoriana, nomeadamente as cos-
tas leste e oeste dos Estados Unidos e  Canadá. 

A Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval, 
confirmou neste último fim-de-semana, que esta 
tradição, bem que de origem continental, conti-
nua bem viva através dos tempos, graças a uma 
motivação baseada na fé, na veneração e sobretu-
do no amor do povo açoriano ao Divino Espírito 
Santo. Liderada, este ano, pela jovem Mordoma 
Stephanie Aguiar, no sábado, 28 de Maio, antes 
das populares festividades começarem, honrou-se 
e venerou-se  o “Hóspede” das celebrações, com o 
terço seguido da Missa solene cantada. O Divino 
Espírito Santo apreciou e enviou sobre todos os 
adeptos da “Folia”, não línguas de fogo, mas um 
céu estrelado e temperaturas escaldantes. A festa 
continuou pela noite fora com a participação dos 
artistas convidados, Stephanie Tavares, Michelle 
Madeira, Sarah Pacheco, DJ Alex Moreira, Grupo 
Coral e a Folia, não esquecendo o tradicional Cal-
do da meia-noite.
No Domingo, dia 29 e ainda antes de se dar ini-

cio ás celebrações previstas ao programa , dignou-
-se o Divino Espírito Santo, ouvir as preces dos 
agricultores, jardineiros e outros amadores de 
espaços verdes, enviando-lhes preciosas gotas de 
chuva, bem apreciadas depois do calor extremo 
dos últimos dias. Bodo de leite às 10h00, segui-

do do cortejo pelas ruas vizinhas , previsto para 
as 11h00, mas como o trabalho de rega ainda não 
estava completo, na sua absoluta magnanimidade 

o Divino Espírito Santo deu assim a  oportunida-
de aos retardatários de se apresentarem a tempo 
e horas para participarem no “Seu” cortejo, pois 
Ele conhece bem a “manha” que nós portugueses 
temos em chegar tarde. Seguiu-se uma magnífica 
missa solene, celebrada pelo Sr. Pe. Carlos, assis-
tido por um outro pioneiro destas Festas nesta Co-
munidade, o Pe. António, sempre bem-vindo na 
comunidade onde tanto trabalhou. Importante de 
mencionar, que na sua homilia, o Sr. Pe. Carlos, 
realçou não só o trabalho e a dedicação da jovem 
Mordoma, mas sobretudo a “viragem” que esta 
impregnou nestas Festas. Uma liderança baseada 
na simplicidade e na humildade. Seguiram-se as 
Sopas do Espírito Santo, um tanto menos tradi-
cionais que habitualmente, mas que não deixaram 
queixas da parte de quem as comeu. Sobre um sol 
magnífico e muito quente, as celebrações deslo-
caram-se para o exterior, onde sucessivamente 
filarmónicas de Montreal e Laval, Disco Mobil 
Entre nós, folclore Estrelas do Atlântico e Folclo-
re Raízes de Portugal, vindo de Ottawa , delicia-
ram os festejantes com magníficas interpretações, 
à moda de “Chez nous”. Não se podia terminar 
este festival de celebrações, sem as tradicionais 
escolhas (sortes) dos “hospedeiros” das domin-
gas, assim como o futuro Mordomo para as Festas 
de 2017. Houve, inevitavelmente “fumo branco” 
e os afortunados foram os Srs. José Paiva e Steve 
da Costa! E a tradição continua...

ADmIN@AvOzDEpOrtugAl.cOm
tony SaragoÇa
FotoS de 
HuMberto cabral
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históriA do euro
o campeonato da europa transformou-se 

numa enorme história de sucesso e goza 
atualmente do estatuto de um dos maiores 
eventos desportivos do Mundo, mas a criação 
do torneio, há cinco décadas, foi mais difícil 
do que seria de esperar.
O Campeonato da Europa transformou-se numa 

enorme história de sucesso e goza atualmente do 
estatuto de um dos maiores eventos desportivos do 
Mundo, isto apesar da criação do torneio, há 
cinco décadas, ter sido mais difícil do que se-
ria de esperar. Os torneios entre federações já 
tinham começado noutros continentes quan-
do a ideia de uma competição europeia para 
seleções nacionais começou a tomar forma 
na década de 1950. Foram vários os motivos 
para o surgimento relativamente tardio de 
um torneio para o continente europeu - por 
exemplo, para além das diferentes opiniões e 
círculos de interesses em toda a Europa, ha-
via receios de que uma competição dessa na-
tureza ameaçasse o estatuto do Campeonato 
do Mundo organizado pela FIFA.
Na altura do nascimento da UEFA, em 

1954, o principal impulso do Campeonato 
da Europa vinha do prestigiado jornal des-
portivo francês L’Equipe, que propunha uma 
competição com eliminatórias a duas mãos 
disputadas a meio da semana, à noite. O prin-
cipal apoio do desejo francês por um torneio 
dessa natureza veio de Henri Delaunay, pri-
meiro Secretário-Geral da UEFA e antigo 
secretário-geral da Federação Francesa de 
Futebol. Em 1927, Delaunay propôs à FIFA, 
em conjunto com o austríaco Hugo Meisl, a 
criação de uma Taça da Europa, a ser disputada em 
paralelo ao Campeonato do Mundo, que envolveria 
uma competição de apuramento de dois em dois 
anos. Delaunay escreveu, após a assembleia inau-
gural da UEFA em Basileia, em 1954, que a ideia 
era promover uma competição aberta a todas as fe-
derações europeias. Afirmou que um comité com-
posto por três membros teria a responsabilidade 
de analisar este difícil problema. Delaunay insistiu 
ainda que a competição não deveria levar a um nú-
mero infinito de jogos, nem deveria interferir com 
o Campeonato do Mundo e que os participantes 
não deveriam ser obrigados a encontrar sempre os 
mesmos adversários no mesmo grupo. Após a mor-
te de Henri Delaunay, em 1955, o seu filho Pierre 

juntou-se aos jornalistas franceses na luta pelo iní-
cio da Taça das Nações Europeias. Pierre Delaunay 
foi subsequentemente nomeado secretário do Co-
mité de Organização da Taça das Nações Europeias 
e pôde, portanto, observar de perto o nascimento da 
competição que o seu pai tanto desejara. Depois do 
acordo para levarem avante o torneio, a nova com-
petição recebeu o nome de Taça Henri Delaunay, 
em reconhecimento dos seus extraordinários servi-

ços à causa do futebol europeu. O torneio inaugural 
teve a participação de cerca de metade das federa-
ções filiadas na UEFA - 17 no total, mais uma do 
que o mínimo exigido. A República da Irlanda seria 
eliminada pela Checoslováquia num “play-off” de 
qualificação (as duas equipas encontraram-se por 
sorteio). O primeiro jogo propriamente dito foi dis-
putado no dia 28 de Setembro de 1958 no Estádio 
Central de Moscovo - a URSS derrotou a Hungria 
por 3-1, tendo Anatoli Ilyin marcado o primeiro 
golo da equipa da casa aos quatro minutos - e a 
competição inaugural decorreu ao longo de 22 me-
ses, entre 1958 e 1960. De pequenas bolotas nas-
cem grandes carvalhos...

suPer victor!
a mascote oficial do UEFA EURO 2016 

foi revelada a 18 de Novembro de 2014, 
antes do jogo da França com a Suécia. 

No entanto, a mascote não tinha um nome, pelo 
que foi lançada uma votação pública para o es-
colher. Após a participação de 107.790 pessoas, 
o nome Super Victor recebeu 48% dos votos, à 
frente dos nomes alternativos Driblou (25%) e 
Goalix (27%).

Ano Campeão
1960  União Soviética
1964 Espanha 
1968 Itália
1972 Alemanha
1976 Tchecoslováquia
1980 Alemanha
1984 França

os cAmPeões
Ano Campeão
1988 Holanda
1992 Dinamarca
1996 Alemanha
2000 França
2004 Grécia
2008 Espanha
2012 Espanha
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gruPo A
FranÇa
A França, anfitriã da prova, é um dos países com 

melhor prestação em Campeonatos da Europa. Já 
participou em 8 edições da prova, desde 1960, e 
desde 1988 que não falha uma fase final do Euro. 
Foi Campeã Europeia por duas vezes, em 1984, 
prova que também organizou, e em 2000 na Bél-
gica e Holanda, precisamente nas únicas finais 
que atingiu na história da competição. No total em 
fases finais, a França jogou 32 jogos, com o regis-
to de 15 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, marcan-
do ainda 49 golos e sofrendo 39. Alguns dos jogos 
mais emblemáticos da França em fases finais do 
EURO, são os encontros das meias finais de 1984 
e 2000, contra Portugal, que acabaram 3-2 (após 
prolongamento) e 1-0 respetivamente, e também a 
final de 1984, em que a França derrotou a Espanha 
por 2-0, e o jogo do titulo de 2000, contra a Itália 
que acabou 2-1 (após prolongamento). Como País 
organizador, a França não disputou fase de quali-
ficação. Ao invés efetuou vários jogos de prepara-
ção. Desses, destacam-se as vitórias sobre Portu-
gal, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Rússia, no 
entanto negativamente, há a registar a derrota com 
a Albânia. A França é uma das maiores favoritas 
à vitória final na competição. Jogando em casa, 
com o apoio dos seus adeptos, e com um grupo de 
jogadores de elevada qualidade, no qual existem 
opções de sobra.

SuiÇa
A Suiça estreou-se em Campeonatos da Euro-

pa, apenas em 1996, no torneio disputado em In-
glaterra. Nessa edição da prova, estreou-se com 
um empate 1-1, frente à Inglaterra, que apesar 
de tudo, não evitou que a equipa acabasse o gru-
po em último lugar, após perder com Holanda e 
Escócia. Desde essa edição, a Suiça participou 
em mais 3 torneios, em 2004, 2008 e 2012. Em 
todos esses torneios em que participou, nunca a 
Suiça passou da fase de grupos, e curiosamente, 
a sua primeira e única vitória no EURO, ocorreu 
em 2008, quando perante o seu próprio público, 
ganhou por 2-0 a uma seleção portuguesa, que já 
se encontrava qualificada para a segunda fase, na 
altura. A sua prestação em fases finais resume-se 
assim a 9 jogos, com 1 vitória, 2 empates e 6 der-
rotas, marcando 5 golos e sofrendo 13.
A Suiça, como teoricamente segunda melhor 

equipa do grupo, pode claramente chegar à se-

gunda fase da competição. Dotada de um grupo 
de jogadores já experientes em competições in-
ternacionais, e que jogam juntos há alguns anos, 
tem qualidade suficiente para bater Roménia e 
Albânia. Talvez possam chegar aos quartos de fi-
nal, dependendo do adversário que encontrarem 
nos oitavos de final. No entanto é certo que vão 
dificultar a vida a seleções superiores que encon-
trem pelo caminho, graças ao Bom Futebol que 
praticam.

roMÉnia
A Roménia já participou em 4 edições do Euro. 

A sua estreia deu-se precisamente em França, em 
1984. Depois dessa sua edição de estreia, a Romé-
nia participou também nos Campeonatos da Euro-
pa de 1996, 2000 e 2012. A sua melhor prestação 
foi em 2000, na Bélgica e Holanda, tendo atingido 
os quartos de final da prova, onde perderam por 
2-0, com a Itália. Foi precisamente nessa edição 
que a Roménia obteve a sua primeira e única vi-
tória, na competição continental, ao derrotarem a 
Inglaterra por 3-2. O seu registo na competição 
resume-se a 13 jogos, nos quais conseguiram 1 
vitória, 4 empates e 8 derrotas, marcando 8 golos 
e sofrendo 17. A Roménia parte para a competi-
ção com poucas expetativas. Sem estrela alguma 
e com um ataque débil, é uma equipa que vive 
do coletivo e da sua forte defesa. Não é de espe-
rar que dificulte a vida a franceses e suíços e irá 
lutar pelo terceiro lugar do grupo, que poderá dar 
acesso aos oitavos de final, com a Albânia, o que 
à partida, será acessível. Caso passem à 2ª fase 
da prova, não vão certamente dificultar a vida à 
equipa com que jogarem.

albânia
A Albânia, seleção com poucas tradições no fu-

tebol europeu, é uma das estreantes da principal 
prova de seleções da Europa. Apesar da surpreen-
dente campanha de qualificação que efetuou, a 
Albânia não tem muitas aspirações neste Euro-
peu. Incluídos num grupo em que são claramente 
a equipa mais fraca, os albaneses que são inex-
perientes em grandes competições e que têm um 
grupo de jogadores com bastante capacidade de 
luta, mas fracos tecnicamente, poderão aspirar so-
mente a pontuar, o que mesmo assim será bastante 
difícil.

g
r

u
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oA
frANÇA                                                 rOméNIA
10 DE JUNHO àS 15:00                                  STADE DE FRANCE
AlbâNIA                                                      suíÇA
11 DE JUNHO àS 9:00                                 BOLLAERT-DELELIS
rOméNIA                                                    suíÇA
15 DE JUNHO àS 12:00                                 PARC DES PRINCES
frANÇA                                                     AlbâNIA
15 DE JUNHO àS 15:00                                      VéLODROME
rOméNIA                                                  AlbâNIA
19 DE JUNHO àS 15:00                           OLyMPIQUE LyONNAIS
suíÇA                                                         frANÇA
19 DE JUNHO àS 15:00                               PIERRE-MAUROy

AlbâniA
FrAnçA
roméniA
SuíçA
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inglaterra
Inglaterra, considerado o berço do futebol, nunca 

conseguiu ganhar o título europeu de nações. Nas 
anteriores 14 edições do Europeu de Futebol, o 
mais próximo que a Inglaterra esteve do título foi 
na edição de 1968, obtendo um 3º lugar contra a 
URSS, e na edição de 1996, que enquanto país 
organizador caiu aos pés da Alemanha na decisão 
da marcas de grande penalidade nas meias finais. 
Nas edições de 1972, 2004 e 2012, conseguiu 
atingir os quartos de final, sendo que nas edições 
de 1980, 1988 e 1992 não passou da fase de gru-
pos. Em 1960, 1984 e 2008 a seleção inglesa foi 
incapaz de garantir o apuramento para a fase final 
do Europeu. A equipa orientada pelo selecionador 
Roy Hodgson é a grande favorita a qualificar-se 
em primeiro lugar do grupo B. Além de ser uma 
reconhecida potência mundial no futebol, a 10ª 
classificada no ranking da FIFA vem de uma fase 
de apuramento invencível que lhe confere grande 
favoritismo e acrescida responsabilidade de qua-
lificação no seu grupo. Após a passagem da fase 
de grupos, a equipa inglesa tem argumentos para 
chegar aos momentos de decisão da prova, arris-
cando que possa atingir as meias finais.

rúSSia
A história da Rússia na mais importante prova 

europeia de países tem de ser dividido entre an-
tes e depois da URSS (União da República So-
cialistas Sovièticas). Durante as décadas de 1960 
e 1970, do século passado, foi quando a URSS 
teve a sua maior fase de sucesso. Foi a equipa 
vencedora da primeira edição da prova em 1960, 
quando venceu a equipa da Jugoslávia por 2-1. 
Conseguiu ainda dois segundos lugar nas edi-
ções de 1964 e 1972, sendo que nas edições 
de 1968 ficou em 4º lugar e na edição de 1976 
terminou nos quartos de final. Nas duas provas 
seguintes, 1980 e 1984, a equipa da URSS não 
conseguiu o apuramento para a fase final da pro-
va, voltando em força na edição de 1988, quando 
atingiu a final, tendo sido derrotada pela equipa 
da Holanda por 2-0. Espera-se que a Rússia este-
ja na luta pelo o apuramento para a fase seguinte 
da prova, muito provavelmente disputando o se-
gundo lugar do grupo com a Eslováquia e País 
de Gales. A seleção russa apresenta um potencial 
de jogadores com capacidade para atingir, na sua 
melhor forma, os quartos de final da prova.

eSloVáquia
Tal como a equipa da Rússia, também a história 

da seleção da Eslováquia terá que ser dividida 
em dois momentos: enquanto parte integrante da 
nação da Checoslováquia e como Eslováquia. A 
32ª classificada do ranking da FIFA, se conseguir 

manter a sua força coletiva em evidência poderá 
conseguir garantir a qualificação para os oitavos 
de final no segundo lugar do grupo, mas sempre 
com muita dificuldade. Para tal muito depen-
derá da sua capacidade defensiva em suster os 
ataques adversários e em ser eficaz no contra-
-ataque. Ao passar a fase de grupos não me pa-
rece que a equipa da Eslováquia consiga ir mais 
além do que os oitavos de final. Mas uma coisa é 
certa, esta equipa eslovaca está habituada a que 
nada lhes seja dado como garantido e a lutar com 
todas as forças pelas poucas probabilidades de 
sucesso que lhes é dado.

PaíS de galeS
Em todas as anteriores edições do Campeona-

to Europeu, somente uma vez o País de Gales 
conseguiu apurar-se para a fase final. Aconteceu 
na prova de 1976, tendo a equipa galesa ficado 
pelos quartos de final, tendo perdido na primeira 
mão 2-0 fora com a Jugoslávia e empatado em 
casa por 1-1, com um agregado total de 3-1 a fa-
vor da Jugoslávia (nesta altura esta fase da prova 
era a duas mãos). O mais perto que o País de 
Gales esteve perto de voltar a marcar presença 
na fase final do europeu foi quando chegou ao 
Playoff de apuramento para o Europeu de 2004, 
que se realizou em Portugal. Infelizmente os ga-
leses não conseguiram ultrapassar a Rússia, ten-
do perdido no total dos dois jogos por 1-0.

g
r

u
p

ob
pAís DE gAlEs                                       EslOváquIA
11 DE JUNHO àS 12:00                             MATMUT ATLANTIQUE
INglAtErrA                                                      rússIA
11 DE JUNHO àS 15:00                                      VéLODROME
rússIA                                                    EslOváquIA
15 DE JUNHO àS 9:00                                   PIERRE-MAUROy
INglAtErrA                                       pAís DE gAlEs
16 DE JUNHO àS 9:00                                BOLLAERT-DELELIS
rússIA                                               pAís DE gAlEs
20 DE JUNHO àS 15:00                           STADIUM MUNICIPAL
EslOváquIA                                           INglAtErrA
20 DE JUNHO àS 15:00                           GEOFFROy-GUICHARD

rúSSiA
inglAterrA
pAíS de gAleS
eSlováquiA

eSta SeMana:
- doMinga na FaMília
  Sandra MartinS.
- MordoMo de anJou recebeu
  eM caSa o diVino eSPírito Santo.
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aleManHa 
Crónico candidato à vitória final, a Alemanha 

é tri-campeã europeia e detentora do titulo de 
Campeão do Mundo. Vencedor ainda como Re-
pública Federal da Alemanha em 1972 e 1980 e 
vencedor como país reunificado em 1996, é um 
dos principais candidatos à vitória final, seja pelo 
facto de ser o atual Campeão do Mundo, seja 
pelo elenco cheio de qualidade da Mannschaft 
ou pelo domínio avassalador do último Mundial, 
marcado por goleadas por 4-0 a Portugal ou 7-1 
ao Brasil. É ainda a equipa com mais presenças 
nos campeonatos da Europa, totalizando 11 apa-
rições, com as duas últimas a garantir uma final, 
em 2008, e um terceiro lugar, em ex-aequo com 
Portugal, em 2012, e não falhando a presença 
desde 1972. Num grupo onde reencontra a Po-
lónia, juntamente com a Ucrânia e a Irlanda do 
Norte, não se esperam grandes dificuldades para 
a Alemanha, sendo esperado nada menos que um 
pleno nos 3 jogos a realizar. 
Tendo em conta o elenco disponível e o facto de 

serem campeões do mundo, não se espera menos 
que a vitória final.

Polónia
A Polónia não é um cliente frequente das com-

petições internacionais de seleções, sendo que 
será apenas a terceira presença num Campeona-
to da Europa, sendo a primeira qualificação em 
2008, num grupo contra Portugal, e a segunda 
como co-anfitrião, em 2012. Se no Euro 2008, 
apenas conseguiram 1 ponto, num empate contra 
a Áustria, obtendo a 4ª e última posição, em 2012 
não conseguiram muito melhor, conquistando 
apenas 2 pontos e novamente o último lugar no 
grupo. Robert Lewandowski está para a Polónia 
como Ibrahimovic para a Suécia ou Bale para 
País de Gales, é a estrela, o motor e o destaque 
desta seleção. Os seus 13 golos na fase de apura-
mento são cartão de visita para este jogador que 
dispensa apresentações e que será, certamente, 
um dos destaques do Euro 2016, estando apenas 
dependente de quão longe os seus colegas o con-
seguirão ajudar a chegar. Tendo em conta que o 
1º lugar estará, em condições normais, reservado 
para a Alemanha, o 2º lugar deverá ser disputado 
entre a Polónia e a Ucrânia, com ligeiro ascen-
dente para esta última. A Irlanda do Norte tentará 
intrometer-se entre os 2 candidatos, pelo que o 

2º classificado defrontará o 2º do grupo A (Fran-
ça, Roménia, Suiça e Albânia), pelo que será ex-
pectável um difícil encontro com a Suiça, ou, no 
caso de apuramento numa das 4 vagas para o 3º 
classificado, poderá encontrar a França, a mesma 
Suiça, Inglaterra ou Rússia, pelo que o expectá-
vel será um apuramento para os 16 avos de final 
ou, no máximo, para o quartos de final.

ucrânia 
Com meia Europa atrás deste talento e sendo 

o mais brilhante talento ucraniano desde She-
vchenko. Yarmolenko, será certamente o desta-
que desta equipa, até por ter sido o melhor mar-
cador da equipa na fase de apuramento, com 4 
golos, ter sido campeão ucraniano e 2º melhor 
marcador do campeonato ucraniano. Espera-se 
que este Euro 2016 seja a montra para uma trans-
ferência para um colosso europeu e a sua afirma-
ção como sucessor da geração de Shevchenko e 
Rebrov. Em principio, o 2º lugar do grupo será 
disputado entre a Ucrânia e a Polónia, pelo que o 
apuramento deverá estar dependente do confron-
to direto entre as 2 seleções e da capacidade de 
Irlanda do Norte roubar pontos a qualquer uma 
das seleções. 

irlanda do norte
A seleção que nos brindou com jogadores como 

Martin O’Neill, atual selecionador, Neil Lennon 
ou George Best, é uma das seleções estrean-
tes num Campeonato da Europa, apesar de ter 
no seu currículo presença em Campeonatos do 
Mundo, foi, a par da Albânia, a maior surpresa, 
especialmente pelo facto de ter sido primeira 
classificada do grupo F, considerado, no entanto, 
como um dos mais fracos da fase de apuramen-
to. Não sendo o mais conhecido jogador desta 
seleção – Jonny Evans é um nome bastante mais 
reconhecido, pelas várias temporadas no Man-
chester, tal como Roy Carrol ou Steven Davis 
– mas Lafferty foi o principal responsável pelo 
apuramento, sendo o melhor marcador do gru-
po de apuramento. A forma brilhante de como 
esta seleção foi montada, apoiada em jogadores 
de clubes de meio de tabela de Premier League, 
outros que atuam na League One e ainda nos 
campeonatos periféricos britânicos, irá depender 
bastante da eficácia do seu ponta-de-lança, num 
estilo muito britânico de “kick and rush”. 
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p

oc
pOlóNIA                                    IrlANDA DO NOrtE 
12 JUNHO àS 9:00                                                          NICE
AlEmANhA                                                ucrâNIA
12 JUNHO àS 15:00                                       PIERRE MAUROy
ucrâNIA                                       IrlANDA DO NOrtE 
16 JUNHO àS 12:00                                        STADE DE LyON
AlEmANhA                                                  pOlóNIA
16 JUNHO àS 15:00                                   STADE DE FRANCE
IrlANDA DO NOrtE                                  AlEmANhA
21 JUNHO àS 12:00                                    PARC DES PRINCES
ucrâNIA                                                       pOlóNIA 
21 JUNHO àS 12:00                                                VéLODROME

AlemAnhA 
irlAndA do norte

polóniA
ucrâniA
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g
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p

oA
frANÇA                                                 rOméNIA
10 DE JUNHO àS 15:00                                  STADE DE FRANCE
AlbâNIA                                                      suíÇA
11 DE JUNHO àS   9:00                                 BOLLAERT-DELELIS
rOméNIA                                                    suíÇA
15 DE JUNHO àS 12:00                                 PARC DES PRINCES
frANÇA                                                     AlbâNIA
15 DE JUNHO àS 15:00                                      VéLODROME
rOméNIA                                                  AlbâNIA
19 DE JUNHO àS 15:00                           OLyMPIQUE LyONNAIS
suíÇA                                                         frANÇA
19 DE JUNHO àS 15:00                               PIERRE-MAUROy

AlbâniA
FrAnçA
roméniA
SuíçA

g
r

u
p

ob
pAís DE gAlEs                                       EslOváquIA
11 DE JUNHO àS 12:00                             MATMUT ATLANTIQUE
INglAtErrA                                                      rússIA
11 DE JUNHO àS 15:00                                      VéLODROME
rússIA                                                    EslOváquIA
15 DE JUNHO àS 9:00                                   PIERRE-MAUROy
INglAtErrA                                       pAís DE gAlEs
16 DE JUNHO àS 9:00                                BOLLAERT-DELELIS
rússIA                                               pAís DE gAlEs
20 DE JUNHO àS 15:00                           STADIUM MUNICIPAL
EslOváquIA                                           INglAtErrA
20 DE JUNHO àS 15:00                           GEOFFROy-GUICHARD

rúSSiA
inglAterrA
pAíS de gAleS
eSlováquiA

g
r

u
p

oc
pOlóNIA                                    IrlANDA DO NOrtE 
12 JUNHO àS 9:00                                                            NICE
AlEmANhA                                                ucrâNIA
12 JUNHO àS 15:00                                       PIERRE MAUROy
ucrâNIA                                       IrlANDA DO NOrtE 
16 JUNHO àS 12:00                                        STADE DE LyON
AlEmANhA                                                  pOlóNIA
16 JUNHO àS 15:00                                   STADE DE FRANCE
IrlANDA DO NOrtE                                  AlEmANhA
21 JUNHO àS 12:00                                    PARC DES PRINCES
ucrâNIA                                                       pOlóNIA 
21 JUNHO àS 12:00                                                VéLODROME

AlemAnhA 
irlAndA do norte

polóniA
ucrâniA

FinAl

2

3

4

1
oitAvoS de FinAl

quArtoS de FinAl

meiAS-FinAiS 

vENcEDOr f                                        2º grupO E
26 JUNHO àS 15:00                                             TOULOUSE 

2º grupO A                                      2º grupO c
25 JUNHO àS 9:00                                               ST-ETIENNE

vENcEDOr D                           tErcEIrO b/E/f
25 JUNHO àS 15:00                                                     LENS        

vENcEDOr b                              tErcEIrO A/c/D
25 JUNHO àS 12:00                                     STADE DE FRANCE

vENcEDOr jOgO 1                 vENcEDOr jOgO 2
30 JUNHO àS 15:00                                                  MARSELHA

vENcEDOr jOgO 3                 vENcEDOr jOgO 4
1 JULHO àS 15:00                                                                LILLE

qf1

qf2 vencedor SF1
10 julhO às 15:00
STADE DE FRANCE

vencedor SF2

sf1

vENcEDOr qf1                          vENcEDOr qf2
6 JULHO àS 15:00                                                             LyON

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961
A Voz de PortugAl
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turquIA                                                   crOácIA
12 JUNHO àS 9:00                                   PARC DES PRINCES
EspANhA                                                 rEp. chEcA 
13 JUNHO àS 9:00                                                     TOULOUSE
rEp. chEcA                                               crOácIA
17 JUNHO àS 12:00                               GEOFFROy GUICHARD
EspANhA                                                        turquIA 
17 JUNHO àS 15:00                                                               NICE
crOácIA                                                 EspANhA 
21 JUNHO àS 15:00                                                    BORDEAUx
rEp. chEcA                                                    turquIA
21 JUNHO àS 15:00                                        BOLLAERT-DELELIS

croáciA
rep. checA
eSpAnhA
turquiA

g
r

u
p

oe
rEp. DA IrlANDA                                           suécIA
13 JUNHO àS 12:00                                      STADE DE FRANCE
bélgIcA                                                            ItálIA 
13 JUNHO àS 15:00                                           STADE DE LyON
ItálIA                                                              suécIA
17 JUNHO àS 9:00                                                  TOULOUSE
bélgIcA                                             rEp. DA IrlANDA
18 JUNHO àS 9:00                                    STADE DE BORDEAUx
suécIA                                                            bélgIcA
22 JUNHO àS 15:00                                                                NICE
ItálIA                                              rEp. DA IrlANDA
22 JUNHO àS 15:00                                           PIERRE MAUROy

bélgicA
itáliA
rep. dA irlAndA
SuéciA

g
r

u
p

oF
áustrIA                                                         huNgrIA 
14 JUNHO àS 12:00                                   STADE DE BORDEAUx
pOrtugAl                                                    IslâNDIA
14 JUNHO àS 15:00                                GEOFFROy GUICHARD
IslâNDIA                                                          huNgrIA
18 JUNHO àS 12:00                                                 VéLODROME
pOrtugAl                                                     áustrIA
18 JUNHO àS 15:00                                     PARC DES PRINCES
IslâNDIA                                                              áustrIA
22 JUNHO àS 12:00                                         STADE DE FRANCE
huNgrIA                                                        pOrtugAl
22 JUNHO àS 12:00                                           STADE DE LyON

áuStriA
hungriA
iSlândiA
portugAl

FinAl

5

6

8

meiAS-FinAiS 

oitAvoS de FinAl

quArtoS de FinAl vENcEDOr c                              tErcEIrO A/b/f
26 JUNHO àS 12:00                                                       LILLE

vENcEDOr E                                        2º grupO D
27 JUNHO àS 12:00                                                    ST-DENIS

vENcEDOr A                            tErcEIrO c/D/E
26 JUNHO àS 9:00                                                        LyON

sEguNDO b                                       2º grupO f
27 JUNHO àS 15:00                                                        NICE

7

vENcEDOr jOgO 5               vENcEDOr jOgO 6
2 JULHO àS 15:00                                                      BORDéUS

vENcEDOr jOgO 7                  vENcEDOr jOgO 8
3 JULHO àS 15:00                                                        ST-DENIS

qf3

qf4

vENcEDOr qf3                             vENcEDOr qf4
7 JULHO àS 15:00                                                     MARSELHA

vencedor SF1
10 julhO às 15:00
STADE DE FRANCE

vencedor SF2

sf2

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961
A Voz de PortugAl
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eSPanHa: 
A seleção espanhola apresenta-se para este Eu-

ropeu de 2016 como um dos maiores favoritos à 
vitória, não só por todo o seu historial (já con-
ta com três vitórias em europeus), mas também 
pelos muitos bons jogadores selecionáveis. Na 
fase de qualificação não teve dificuldades para 
se apurar, já que em dez jogos obtiveram nove 
vitórias e uma derrota.
Andrés Iniesta é por esta altura a peça chave do 

meio campo da seleção espanhola. Na altura do 
europeu já terá 32 anos, mas já provou que ainda 
tem muito Bom Futebol para dar. Os adeptos es-
panhóis esperam que Iniesta consiga levar a sua 
seleção a vitória final, como aconteceu em 2008 
e 2012.
Na teoria, olhando para o nível dos jogadores 

que farão parte tanto do onze inicial como dos 
suplentes, a seleção espanhola será primeira 
classificada no grupo e uma das principais can-
didatas à vitória neste Campeonato da Europa.

croácia:
Embora sem grande historial ao nível dos euro-

peus, a seleção croata poderá ser um dos princi-
pais outsiders deste Campeonato da Europa. Na 
fase de qualificação ficou em segundo lugar do 
grupo, com apenas mais um ponto do que a No-
ruega e menos quatro do que a Itália. Luka Mo-
dric, juntamente com Rakitic e Kovacic, formam 
um trio de meio campo de sonho para qualquer 
treinador de futebol. O pequeno médio croata 
graças à sua técnica, inteligência e visão de jogo 
tem tudo para brilhar neste europeu. Com o ex-
celente leque de jogadores que Cacic tem à sua 
disposição espera-se que a Croácia ultrapasse a 
fase de grupos pelo menos em segundo lugar e 
depois numa competição curta como é um Cam-
peonato da Europa tudo pode acontecer.

turquia:
A Turquia acabou a fase de grupos atrás de Re-

pública Checa, que reencontra, e Islândia, avan-
çando como a 3.ª melhor seleção e eliminando 
uma antiga campeã europeia da fase final, a Ho-
landa. Estreante em fases finais no Europeu de 
96, atingiu os quartos-de-final em 2000 e a meia-
-final em 2008, esta com Terim no banco, o que 
dá confiança para a fase de grupos. Arda Turan 

é a alma desta seleção. Ao fino recorte técnico 
e superior capacidade de decisão, o criativo re-
vela uma tenacidade e entrega próprias dos seus 
genes otomanos, algo que o transforma num ele-
mento letal. Arda Turan é um dos futebolistas 
mais subvalorizados mediaticamente na Europa 
Ocidental.
Fatih Terim vai no terceiro périplo pela equipa 

nacional, estreou os turcos numa fase final euro-
peia (96) e guiou-os ao 3.º lugar em 2008, o que 
sustenta esperanças de sucesso, mesmo acima do 
projetado internacionalmente, ou seja, quedar-se 
pela fase de grupos.
Quem conta com um dos, se não mesmo o, me-

lhor especialista em bolas paradas, Calhanoglu, 
com a qualidade de Turan, o complemento de 
Selçuk Inan e uma luta de titãs pela ‘9’ entre os 
bombardeiros Cenk Tosun e Burak Yilmaz, pode 
esperar ir além do grupo.
A forte influência da Diáspora, especialmente 

alemã, é um garante de maturidade tática, reve-
lando-se uma enorme mais-valia para a Turquia.

rePública cHeca:
Depois de terem defrontado os turcos na fase 

de grupos da qualificação, triunfo por 1-2 em Is-
tambul e derrota por 0-2 em Praga, encaixaram-
-se novamente na fase final, mas os checos têm 
a vantagem de terem vencido o grupo de forma 
confortável e serem habituais predadores das 
fases finais. Campeões europeus em 1976, en-
quanto Checoslováquia, contam com 3.º em 60 
e 80, ainda a par da Eslováquia. Depois da in-
dependência chegaram à final em 1996, fase de 
grupos em 2000, meias-finais em 2004, fase de 
grupos em 2008, quartos-de-final em 2012, um 
comportamento que indicia fase de grupos em 
2016. Apesar de ter alinhado com uma forma-
ção de pendor ofensivo durante a fase de grupos, 
Vrba poderá pensar em equilibrar na fase final, 
alinhando Kaderabek-Gebre Selasie à direita ou 
Limbersky-Pudil à esquerda, de forma a liber-
tar Dockal no apoio ao ‘tanque’ Necid e sacri-
ficando Sural ou Skalak em favor de um maior 
apoio a uma das laterais. A história joga contra 
os checos, que alternam entre apuramento e fase 
de grupos, sendo 2016 um ano de quedarem-se 
pela primeira fase, algo que quererão por certo 
contrariar.
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od
turquIA                                                   crOácIA
12 JUNHO àS 9:00                                   PARC DES PRINCES
EspANhA                                                 rEp. chEcA 
13 JUNHO àS 9:00                                                     TOULOUSE
rEp. chEcA                                               crOácIA
17 JUNHO àS 12:00                               GEOFFROy GUICHARD
EspANhA                                                        turquIA 
17 JUNHO àS 15:00                                                               NICE
crOácIA                                                 EspANhA 
21 JUNHO àS 15:00                                                    BORDEAUx
rEp. chEcA                                                    turquIA
21 JUNHO àS 15:00                                        BOLLAERT-DELELIS

croáciA
rep. checA
eSpAnhA
turquiA
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bÉlgica
Os Belgas são uma das selecções mais fortes 

do panorama europeu atual, mas em 2016 mar-
cam apenas pela quinta vez presença numa Fase 
Final dos Campeonatos da Europa de Futebol. 
A primeira em 1972, a competição disputava-se 
em moldes muito diferentes dos atuais, com uma 
fase de qualificação com oito grupos, que apura-
va os vencedores para os quartos de final jogados 
a duas mãos. 
Os belgas venceram o grupo cinco à frente de 

Portugal e bateram a Itália nos quartos de final 
com um empate a zero fora e uma vitória por 
dois a um em casa. Na Fase Final da competição 
foram anfitriões e jogaram a meia-final contra a 
poderosa Alemanha, onde caíram com dois go-
los de Gerd Muller, ao qual apenas perto do final 
reagiram com o golo de Polleunis. 
Os belgas vão certamente lutar para vencer o 

grupo e têm potencial para atingir as meias-finais 
da prova.

itália
Os italianos são clientes habituais de tudo que é 

Fases Finais das grandes competições, com qua-
tro Campeonatos do Mundo e um Campeonato 
da Europa no curriculum, os transalpinos partem 
para os grandes palcos sempre com legítimas 
ambições a estar nos momentos decisivos e lutar 
pelo titulo final, independentemente do momen-
to atual do seu futebol ou da menor ou maior ex-
pressão dos seus executantes.
Os italianos são experientes em momentos de-

cisivos como estes, o jogo inaugural do Grupo 
frente aos belgas pode ser determinante no em-
balar de mais um grande certame para a Squadra 
Azurra, que certamente vai lutar pelo apuramen-
to e chegar à fase a eliminar, onde ai pode fazer 
valer a sua experiência e pragmatismo. Vão-se 
bater com Belgas e Suecos, mas não podem me-
nosprezar os Irlandeses de Martin O´Neill que 
prometem baralhar as contas do grupo.

rePública da irlanda
Os irlandeses têm apenas seis jogos disputados 

em Fases Finais de Campeonatos da Europa, nos 
quais apenas alcançaram uma vitória, foi em 
Estugarda em 1988 e logo perante a Inglaterra. 
Desde esse dia memorável somaram um empa-

te e quatro derrotas. Em ambas as participações 
não passaram a fase de grupos, e no último Euro 
somaram três derrotas em outros tantos jogos na 
sua aventura por terras Polacas sob o comando 
do experiente Giovani Trapatoni.
Os irlandeses têm uma tarefa muito complica-

da perante três adversários muito fortes, terão 
de apelar ao seu espírito guerreiro para tentar 
intrometer-se nas contas do apuramento. Tarefa 
muito difícil para a Irlanda, mas longe de ser im-
possível, a estreia com os suecos pode ser deter-
minante no futuro na competição. Uma coisa é 
certa, quem subestimar os irlandeses pode sofrer 
um dissabor.

SuÉcia
Os nórdicos somam a sua quinta participação 

consecutiva em Fases Finais da prova, a sua pri-
meira participação remonta a 1992, na edição 
que organizaram e onde surpreenderam ao atin-
gir as meias-finais, depois de venceram o grupo 
A, sucumbiram num jogo fantástico contra a Ale-
manha, que terminou com a vitória dos germâni-
cos por 3-2. Era a geração de Brolin, Ravanelli, 
Thern, Kennet Andersson, que dois anos depois 
voltaria a brilhar a grande altura no mundial dos 
Estados Unidos. 
Desde então apenas por uma vez passaram a 

fase de grupos, foi em Portugal no Euro 2004, 
onde venceram um equilibradíssimo grupo C 
(Suécia, Itália e Dinamarca terminaram com 5 
pontos) e caíram nos quartos-de-final no Estádio 
Algarve aos pés da laranja mecânica no sempre 
cruel desempate por grandes penalidades. Em 
2008 e 2012 apenas uma vitória em cada edição 
e a saída precoce na fase de grupos a ser o desti-
no dos Suecos.
Os suecos terão uma missão complicada pela 

frente no Grupo E, Bélgica e Itália partem como 
favoritos ao apuramento, mas quem tem Ibrahi-
movic pode sempre aspirar a algo mais. Repetir 
2004, ano em que também partilharam o grupo 
com os italianos e os deixaram de fora da fase a 
eliminar é o desejo da Suécia. 
Uma vitória no jogo inaugural contra a Irlanda 

é fundamental para depois encarar os jogos com 
os favoritos do grupo com legítimas aspirações a 
intrometer-se na luta por uma vaga nos oitavos-
-de-final.
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oe
rEp. DA IrlANDA                                           suécIA
13 JUNHO àS 12:00                                      STADE DE FRANCE
bélgIcA                                                            ItálIA 
13 JUNHO àS 15:00                                           STADE DE LyON
ItálIA                                                              suécIA
17 JUNHO àS 9:00                                                  TOULOUSE
bélgIcA                                             rEp. DA IrlANDA
18 JUNHO àS 9:00                                    STADE DE BORDEAUx
suécIA                                                            bélgIcA
22 JUNHO àS 15:00                                                                NICE
ItálIA                                              rEp. DA IrlANDA
22 JUNHO àS 15:00                                           PIERRE MAUROy

bélgicA
itáliA
rep. dA irlAndA
SuéciA
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Portugal
Cliente assíduo das fases finais do Europeu des-

de 1996 (vai para a sexta fase final consecutiva 
num total de sete), a seleção portuguesa ruma à 
França com expectativas elevadas e uma falange 
de apoio indefectível na comunidade emigran-
te em terras gaulesas capaz de proporcionar um 
ambiente quase caseiro. A uma seleção com qua-
lidade inegável e valores individuais de renome 
dos quais se deseja um coletivo coeso junta-se a 
ambição de concretizar um título a nível de sele-
ções que escapou por uma unha negra em 2004 
no Europeu luso. Depois de uma saída inglória 

nas meias-finais do Euro 2012 após bater o pé 
ao futuro campeão europeu sendo apenas derro-
tada nas grandes penalidades, Portugal chega ao 
França’ 2016 após vencer o Grupo I de quali-
ficação. Um início desastroso com uma derrota 
caseira frente à Albânia ditou o afastamento do 
então selecionador Paulo Bento promovendo a 
entrada de Fernando Santos. Fleumático e con-
sagrado, reuniu as tropas, apelou ao espírito de 
união em torno da equipa e conseguiu um resto 
de apuramento com um pleno de sete vitórias em 

outros tantos jogos.
O capitão da Seleção Nacional ambiciona con-

quistar um título ao serviço de Portugal e esta 
é a sua grande oportunidade. Dotado de uma 
capacidade física invulgar aliada a uma técni-
ca soberba, não se denota qualquer declínio nas 
capacidades de um jogador que chega ao Euro 
2016 com 31 anos e como tal com o relógio a 
contar para almejar esse título. Quando inspira-
do, representa uma vantagem de 1-0 ainda antes 
do jogo começar e constitui toda a esperança e 
imaginário de uma nação ávida de sucesso.
Portugal tem uma história bastante particular 

de se superar em grupos difíceis e complicar em 
grupos mais acessíveis. 
de qualquer modo, atentando ao empare-

lhamento da fase final, espera-se uma seleção 
portuguesa capaz de finalizar o grupo em pri-
meiro lugar e conseguir no mínimo o apura-
mento para as meias-finais, contando para 
isso como uma das falanges de apoio mais 
fortes, apenas superada pela seleção da casa. 
Com trabalho, afinco e rigor, esperam-se altos 
voos de Portugal nesta campanha gaulesa.
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áustrIA                                                         huNgrIA 
14 JUNHO àS 12:00                                   STADE DE BORDEAUx
pOrtugAl                                                    IslâNDIA
14 JUNHO àS 15:00                                GEOFFROy GUICHARD
IslâNDIA                                                          huNgrIA
18 JUNHO àS 12:00                                                 VéLODROME
pOrtugAl                                                     áustrIA
18 JUNHO àS 15:00                                     PARC DES PRINCES
IslâNDIA                                                             áustrIA
22 JUNHO àS 12:00                                         STADE DE FRANCE
huNgrIA                                                       pOrtugAl
22 JUNHO àS 12:00                                           STADE DE LyON

áuStriA
hungriA
iSlândiA
portugAl
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áuStria
Olhando para o seu histórico, seria difícil ima-

ginar que estamos perante uma seleção de imen-
sa qualidade dado que a única presença em fases 
finais de um Europeu foi obtida por… wild card, 
ou seja, na condição de país organizador e nem o 
apoio caseiro serviu para ajudar a equipa a ultra-
passar a fase de grupos. Porém, na sua primeira 
qualificação bem sucedida, os austríacos não fize-
ram por menos e impuseram-se no grupo G com 
nove vitórias e apenas um empate perante adver-
sários mais cotados como a Rússia e a Suécia de 
Ibrahimovic. Apesar da qualidade e bons resulta-
dos, os austríacos poderão acusar a parca expe-
riência nas fases mais avançadas da competição 
mas existe qualidade indiscutível para almejar os 
oitavos de final.

Hungria
O passado glorioso da geração de Puskas, Kocsis 

e Czibor nunca será esquecido mas já começa a 
ficar um pouco esbatido no tempo e na verdade 
essa continua a ser a única geração de renome do 
futebol húngaro. Desde então que os magiares são 
órfãos do fabuloso exército liderado pelo Major 
Galopante e exemplo disso é a travessia no de-
serto em termos de participações em fases finais 
(apenas conseguiu a qualificação em 1972 e aver-
bou um pleno de derrotas). Para uma selecção que 
vive permanentemente agarrada ao passado, não 
surpreende que o recorde de jogador mais velho 
em fases finais de um Europeu possa ser batido 

por um húngaro, o eterno guarda-redes Gabor 
Kiraly, que competirá com 41 anos em França. 
Conseguido o apuramento após vitória no play-
-off frente à Noruega, os húngaros não terão vida 
facilitada num grupo com Portugal, Islândia e o 
seu rival de sempre, a Áustria. Não se augura bom 
futuro à seleção húngara, tanto pelo seu passa-

do quase inexistente em fases finais do Europeu 
como pela qualidade apresentada durante a fase 
de grupos onde necessitou de um play-off para as-
segurar a qualificação. As suas aspirações nesta 
fase final poderão passar em perspetivas mais oti-
mistas por um lugar nos oitavos de final da com-
petição e para tal acontecer terão sem dúvida de se 
superar a si mesmos.

iSlândia
O alargamento da fase final a um total de 24 se-

leções promove a qualificação de alguns clientes 
inesperados, mas os islandeses não devem a sua 
estreia em fases finais a esse facto. O apuramen-
to foi conseguido de forma direta e impondo-se 
perante adversários mais cotados como a Turquia 
e a irreconhecível Holanda que até derrotaram 
em Amesterdão e Reykjavik. Tal servirá de avi-
so para quem olhe para esta seleção de soslaio e 
é também um alerta para as restantes equipas do 
grupo. De resto, as credenciais apresentadas pela 
selecção mais nortenha de todas as que partici-
pam nesta fase final são praticamente nulas e os 
últimos resultados nos jogos de preparação tam-
bém não foram animadores. Uma seleção desco-
nhecida cujos jogadores não são fáceis de ficar na 
memória dado que… todos os apelidos terminam 
em –son. O capitão islandês ainda não conseguiu 
colocar o nome do seu país no mapa como conse-
guiu Gudjohnsen (a eterna referência do futebol 
islandês) mas detém boas credenciais para isso. 
Um jogador polivalente, que pode atuar tanto na 
ala como no miolo, tem experiência no exigente 
futebol inglês e atualmente joga no Cardiff City, 
a militar na divisão imediatamente abaixo da Pre-
mier League. Debutante em fases finais de Euro-
peus, tudo o que seja acima da transição da fase 
de grupos parece improvável para esta equipa de 
porte físico notável mas tecnicamente deficitária. 
Porém, poderá ombrear de igual para igual com a 
Hungria e até beneficiar da qualificação como um 
dos melhores terceiros dado que é uma seleção 
que marca muitos golos.
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         rEAl mADrID  1-1  AtlétIcO mADrID
(5-3)g.p.

GRUPO ESTE J P
1-Philadelphia Union 13 20
2-NY Red Bulls 14 19
3-Impact Montréal  13 19
4-New York City FC 14 18
5-DC United 13 16
6-Toronto FC 13 16
7-Orlando City 13 16
8-NE Revolution 14 16
9-Columbus Crew 12 14
10-Chicago Fire 12 11

Major League Soccer
GRUPO OESTE J P
1-Colorado Rapids 14 28
2-FC Dallas 15 27
3-Vancouver Whitecaps 15 21
4-Real Salt Lake 12 20
5-LA Galaxy 12 20
6-SJ Earthquakes 13 20
7-Sporting KC 15 17
8-Portland Timbers 14 16
9-Seattle Sounders 12 13
10-Houston Dynamo 13 12

F1: Lewis hAmiLton Foi rei em mónAco 

lewis Hamilton foi rei em 
Mónaco, ao vencer de uma 

maneira bem estratégica, isto 
depois de ter arrancado em 
terceiro, arriscando com as 

mudanças das condições de pista, que começou 
com chuva, para vencer a segunda etapa eu-
ropeia da temporada e quebrar um jejum que 
vem desde já do mês de outubro. 

Daniel Riccardo terminou a prova na segunda 
posição e Sérgio Perez fechou o pódio com a For-
ce India. Hamilton no final da prova disse-nos, 

“graças a Deus que hoje tudo foi da maneira que 
eu esperava”, “Agradeço muito a minha equipa 
por me oferecer um carro tão bom para chegar ao 
final. Estou meio perdido nas palavras. Eu rezei 
por um dia como este e ele veio. Sou realmente 
abençoado”. Hamilton não deixou de elogiar o seu 
rival Ricciardo depois de luta pela liderança.“Ele 
pilotou de maneira fenomenal durante todo o fim 

de semana”, comentou Hamilton. “Ele é um dos 
melhores pilotos com quem já corri. Estou ansio-
so para mais disputas com ele. Ele deve se sentir 
orgulhoso com a maneira como ele pilotou”. A 
prova que começou com muita chuva e atraz do 
carro de seguranca, acabava por terminar com a 
água novamente na pista, teve ainda outras sur-
presas na zona de pontuação com Fernando Alon-
so a terminar uma fabulosa prova em quinto logo 
atrás de Sebastian Vettel. O carro de segurança 
deixou a pista na 7ª volta. Terminada a 8ª volta 
Jolyon Palmer perdeu o controle do seu  Renault 

na reta da largada e bateu no guard-rail, abando-
nando a prova e provocando um sinal do carro de 
seguranca virtual, que apenas limita a velocida-
de, sem a presença do carro físico e segurança na 
pista. Depois de errar e quebrar a asa dianteira, 
o finlandês Kimi Raikkonen da Ferrari teve que 
abandonar também a prova. 
“Foi o mesmo para todo mundo, nós tentamos fi-

car na pista e quinto é muito bom”. Alonso deixou 
claro, no entanto, que há ainda “um longo cami-
nho pela frente” para a equipe. “Este é um circui-
to muito único, então não precisamos ler muito os 
resultados aqui”, disse. “Eu acho que conseguimos 
ter tudo certo hoje, e a quinta posição é merecida, 
mas o nível de velocidade, ou o nível de ritmo que 
tivemos durante todo o fim de semana não foi sufi-
ciente, então há ainda muito pela frente para nós”.
PróXiMo encontro! No Circuíto Gilles 

Villeneuve em Montreal... GRANDE PRÉMIO do 
CANADÁ. Mais uma vez o jornal A Voz de Por-
tugal estará presente para mais uma cobertura total 
de toda a semana deste evento bem marcante dos 
amadores do eletrizante desporto do MUNDO AU-
TOMÓVEL que é a FÓRMULA 1. Caro leitor se 
vai ao Circuito não deixe de levar consigo um rádio 
portátil por melhor seguir tudo que se passa ,mui-
to creme solar caso a temperatura esteja elevada, e 
um boné de pala para também o proteger do Sol... 
desejo-lhe um ótimo fim de semana e divirta-se... 
que o MelHor ganHe...

HÉlder diaS
hDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

benFicA é o 12.º cLube com meLhor
médiA de esPectAdores nA euroPA

Sporting está em 29º e o Fc Porto em 42º 
com a melhor época de sempre, em ter-

mos de assistência nos jogos em casa, o Benfi-
ca foi o 12º clube da europa com melhor mé-
dia de espectadores nos jogos da i liga. 
Esta temporada, o Estádio da Luz recebeu em 

média, 50.322 pessoas, o melhor registo des-
de a inauguração em 2003. Em relação ao ano 
passado, as ‘águias’ apresentaram uma subida 

de 3,7%. Nesta lista divulgada pelo jornal Re-
cord, o Sporting subiu e em 2015/16 contou com 
uma média de 48.520 espectadores em Alvalade, 
o que resulta na 29ª posição. No ano passado, 
os ‘leões’ estavam no 37º lugar com uma média 
de 34.988 espectadores por jogo. Já o FC Porto, 
apesar de uma época aquém do esperado, tam-
bém subiu a média de espectadores no Estádio 
do Dragão. Se em 2014/15, os ‘azuis e brancos’ 
registavam uma média de 31.831 pessoas, este 
ano passou para 32.324. Com estes números o 
FC Porto é o 42º clube com melhor média de 
espectadores na Europa. No primeiro lugar des-
ta lista está o Borussia Dortmund, o único clube 
com mais de 80 mil adeptos por jogo no seu es-
tádio. Em segundo e em terceiro estão Barcelona 
e Manchester United, respetivamente.

cr7, o Primeiro Português tricAmPeão euroPeu

Vitória sobre o atlético de Madrid vincou 
ainda mais o nome do avançado na histó-

ria do futebol português. 
Cristiano Ronaldo tornou-se hoje o primeiro 

futebolista português a sagrar-se 
pela terceira vez campeão euro-
peu de clubes, depois de o Real 
Madrid bater o Atlético de Ma-
drid, nas grandes penalidades da 
final de Milão. Com dois cetros 
europeus conquistados antes, 
um pelo Manchester United, em 
2008/09, e outro já ao serviço 
dos ‘merengues’, em 2014/15, 
na Luz, também numa final com 
os ‘colchoneros, Ronaldo deixa para trás os 16 
jogadores que o acompanhavam. A lista, que in-
cluía 12 bicampeões pelo Benfica, em 1960/61 e 

61/62, e ainda Paulo Sousa (Juventus em 1995/96 
e Borussia Dortmund em 1996/97), Deco (FC 
Porto em 2003/04 e FC Barcelona em 2005/06) 
e Paulo Ferreira e Bosingwa (FC Porto em 

2003/04 e Chelsea em 2011/12), 
passa agora a englobar Pepe, que 
esteve também na equipa ‘me-
rengue’ campeã há dois anos. Os 
benfiquistas bicampeões euro-
peus foram Cruz, Cavém, Costa 
Pereira, José Augusto, Coluna, 
José Águas, Ângelo, Germano, 
Santana, Neto, Mário João e Ser-
ra. Cristiano Ronaldo participou 
em quatro finais, só tendo per-

dido uma, pelo Manchester United, face ao FC 
Barcelona (0-2, em 2008/09, em Roma).
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638 2615 Place Chassé

Tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

AgÊnciAS
de viAgenS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

TRAGA O 
SEU VINHO

le grill
taSquaria
2490 Bélanger, Montreal

Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

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

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

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

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

contAbiliStA

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

ServiçoS 
FinAnceiroS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentiStA

eletricidAde

AgÊnciAS
FuneráriAS

merceAriAS

monumentoS

notárioS

pAdAriA

reStAurAnteS

renovAçõeS

câMbio do dólar canadiano
31 de Maio de 2016

1 euro = cad 1.463170
4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

reStAurAnteS

ServiçoS

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e 

outros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me 

para instalação. 514-267-8766

importAdoreS

inForMaÇÃo Para queM lÊ.
reSultado Para queM anuncia.

renovAção | mAnutenção | repArAçõeS
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho, 

subsolo, etc. 438-396-8160

notárioS

ServiçoS conSulAreS
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | f.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
Ass. mulhEr pOrt. DO cANADá T.:514.983-7837
Ass. pOrtuguEsA N.s.f. DE lAvAl   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
Ass. DA tErrA quEbEquENtE T.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 Rachel O., Montreal T.: 514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE T.: 514.843.8982
clubE OrIENtAl DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
fEstIvAl pOrtugAl Em mtl T.: 514.923.7174
lIgA DOs cOmbAtENtEs T.: 514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

AssociAções e cLubes

FilArmónicAS
fIlArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

rAnchoS FolclóricoS
cAmpINOs DO rIbAtEjO T.:514.648.8343
cANA vErDE T.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO T.:450.681.0612
IlhAs DO ENcANtO T.:514.388.4129
rANchO fOlc. sANtA cruz T.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl T.:514.844.1406

igrejAS
AssEmblEIA DE DEus T.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA T.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz T.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA T.:450.687.4035

AjuDA à fAmílIA T.: 514.982.0804
AÇÃO sócIO cOmuNItárIO T.: 514.842.8045
INtEgrAÇÃO E culturA lusO T.: 514.252.5233

centroS

lusItANA T.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD T.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl T.:450.681.0612
sANtA cruz - mONtrEAl T.:514.844.1011

eScolAS

inForMaÇÃo Para queM lÊ.
reSultado Para queM 

anuncia.

Controle o seu peso. Sinta-se no 
seu melhor. Resultados garantidos. 

Pacote de experiência, 3 DIAs. 
cArlOs pAlmA

514-961-0770

AlugA-Se

Aluga-se lindo 31/2 todo renovado no bairro Vil-
leray. Muito bom para um casalinho ou pessoa 

sozinha. Vale a pena ver. 514-721-6187

Aluga-se 5 1/2 num duplex no primei-
ro andar em St-Michel. De preferência 

casal de meia-idade. 438-380-4235

Aluga-se 3 1/2 renovado, salão duplo 
com quarto. Livre no 1º de julho.

514-619-2527
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

empregoS

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta (babá) res-
ponsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a 
aceitar para viver connosco ou não. Estamos pron-
tos a patrocinar e oferecer contratos se necessá-
rio. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2 
crianças. Por favor, envie a sua informação, jun-
tamente com o seu número de telefone para lila-
sara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la com 
mais detalhes.

pAvé bOIsbrIAND: A melhor equipa de “pavé-uni” 
no Quebeque, procura pessoa com experiência para a 
colocação de “pavé-uni”. Bom trabalhador. 

jOhANNE 450-628-5472

Pessoa para trabalhar na grelha para uma 
churrascaria portuguesa. Possibilidade de trabalhar 

de dia ou de noite a tempo inteiro ou parcial. 
438-764-4964

Terrassement Terra-nova , empresa em crescimento 
procura paisagista com experiência em “pavé-uni”, 
muros e escadas em blocos e asfalto e também 
operador de escavadora com carta de condução 
classe 1-3-5. Roberto: 514-992-1586

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e di-
nâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário 
para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca

vende-Se

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, 
Açores. Grande propriedade, uma das mais belas 
dos Açores. Visitem no site web para: 

www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

Companhia em paisagismo está à procura de 
homens com ou sem experiência com 

carta de condução. 514-242-7649

Estamos à procura de pessoas para instalação de 
Pavé-uni e muros de blocos. Deve ter carro. Mínimo 

de 4 anos de experiência. Salário competitivo
ruI fErrEIrA: 514-655-7168

Companhia precisa de homens ou mulheres com ex-
periência na indústria da limpeza para edificios corpo-
rativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro. 

450-975-2303 ou enviar CV 
por Fax 450-975-1977

Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na 
grelha com experiência a tempo inteiro.

pAtrícIA: 514-814-0362

orAção

Somos uma empresa canadiana que fornece 
nacionalmente serviços integrados no domí-
nio da higiene e da limpeza, de serviços téc-
nicos, de serviços de hotelaria, restauração 
depois de desastres, entre outros, para pro-
porcionar um ambiente de trabalho saudável 
e ambiente de lazer calmo e acolhedor.

EmprEgOs DIspONívEIs:
- Pessoa encarregada em
  limpeza para trabalho pesado
- Pessoa encarregada em
  limpeza para trabalho ligeiro
- Empregado de mesa
- Mecânico de máquinas fixas
- Empregado de quarto de hotéis
- Colaborador no hotel
- Pessoa a fazer trabalhos gerais
- Supervisor de andar
- Porteiro
- Rececionista
- Empregado na lavandaria
- Valet
- Rececionista-controlador de noite

Para candidatar-se a encarregado
de limpeza envie o seu CV ao:
rEmplAcEmENts@gDI.cOm 

e para hotelaria envie o seu CV ao:
EmplOIshOtEls@gDI.cOm

empregoS

novo “concePt”
de greLhAdos no veLho montreAL

      - PrecisA de greLhAdores

      - emPregAdAs/os de mesAs

      - LAvA-PrAtos (PLongueur)

 exceLentes condições

514-570-2795

†

PrecisA-se de mArceneiro 
(ébéniste), com ou sem 

exPeriênciA, A temPo 
inteiro, boA remunerAção.

450-965-1858
514-992-5067

orAção Ao divino esPírito sAnto
Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, 
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que 
atinja o meu ideal.  Vós que me concedeis o sublime dom 
de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que 
me têm feito; Vós que estais comigo em todos os instan-
tes, eu quero humildemente agradecer por tudo o que 
sou e por tudo o que tenho e confirmar mais uma vez a 
minha esperança de um dia merecer e poder juntar-me a 
Vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. 
Amén! Pai Nosso e Avé Maria. Obrigado mais uma vez. 
A pessoa deverá fazer esta oração três dias seguidos 
sem dizer o pedido e dentro de três dias terá alcançado 
a graça por mais difícil que seja. Publicar assim que re-
ceber graça. Agradeçe-Vos Senhor as graças desejadas.

F.D.

orAção
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a 
vós peço pelo amor de Deus atendei ao meu pedido. Ó 
minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, pelo 
sangue que Jesus derramou do seu corpo. Pelas lágri-
mas que Jesus derramou dos seus Sagrados Olhos, 
atendei ao meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-
-me a Vossa Bênção, afastai de mim os inimigos e dai-
-me sorte na vida. Que olhos do mal não me vejam, que 
os inimigos se afastem e cortai a força aos meus inimi-
gos e atendei ao meu pedido. Se eu alcançar a graça 
de... ficarei devota de vós e mandarei publicar esta ora-
ção, pela Graça recebida. 

F.D.

†

mANuEl DE AlmADA pErEIrA
Faleceu em Montreal no dia 27 
de maio de 2016, com a idade de 
74 anos, o Sr. Manuel de Almada 
Pereira, natural de Santa Cruz, 
Madeira, Portugal, esposo da 
Sra. Albertina de Pereira Teixei-
ra. Era conhecido por Manuel da 
Madeira e foi proprietário duran-
te 30 anos da loja Azevedo.
Deixa na dor a sua esposa, o seu 
filho João Carlos Pereira (Jona-
than Villahermosa), suas irmãs, 
cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
bruno costa
A missa do corpo presente teve lugar, segunda-feira 30 
de maio de 2016, na igreja Santa Cruz. Foi sepultado 
em cripta no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Haja.

mArIA DA glórIA cOrDEIrO
Faleceu em Laval, no dia 25 de 
maio de 2016, com a idade de 81 
anos, a Sra. Maria da Glória Cor-
deiro, natural de Santa Cruz, São 
Miguel, Açores.
Deixa na dor os seus filhos Victor 
Rabaça (Silvana Rabaça), João 
Rabaça (Teresa Rabaça) e An-
tero Augusto Cordeiro (Concei-
ção Cordeiro), seus netos Sónia, 
Marisa, Lisa, Ashley, Carli, Glória 
Sofia e Adérito, assim como ou-
tros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13, Laval, Qc
Victor Marques
514-595-1500
A missa do corpo presente teve lugar ontem, dia 31 de 
maio de 2016, às 11h na igreja Nossa Senhora de Fá-
tima de Laval, seguindo depois para o mausoléu Ruis-
seau em Laval, onde foi sepultada.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Haja.

encontroS

Senhor de 65 anos, procura 
senhora do mesmo grupo de 

idade para estabelecer 
relação séria e durável.

514-655-4142

A “Casanova”, situada no 103 Rue Turgeon, Sainte-
-Thérèse, J7E 3H8, precisa de um “AJUDANTE DE 
COZINHA”. Deve ser disponível da quinta-feira ao do-
mingo, dia e noite, de 10 às 20h por semana mais ou 
menos. Salário negocíavel.

Enviar cv por email: 
epicieriecasanova@gmail.com

ou Kathleen : 514-974-4402
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sAgItárIO: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Através do 
diálogo poderá clarificar algumas dúvidas com a sua cara-
metade. A felicidade espera por si, aproveite-a! Saúde: 

Cuidado com os vírus gripais. Dinheiro: Reina a estabilidade 
neste campo. Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que 
significa Poder. Amor: Período bom para estar com o 
seu amor. Saúde: Manter-se-á numa situação estável. 
Dinheiro: A sua carreira está em alta. 

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

AquárIO: Carta Dominante: O Papa, que significa 
Sabedoria. Amor: Os ciúmes não nos levam a lado 
nenhum, tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. 
Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces. 

Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério. Que 
o sucesso esteja sempre consigo!
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEIxEs: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Procure estar mais 
tempo com os seus amigos e familiares. Tenha a ousadia 
de sonhar! Saúde: Faça com maior regularidade análises 

ao sangue. Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo 
significativamente. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

cArNEIrO: Carta Dominante: O Dependurado, que 
significa Sacrifício. Amor: Irá manifestar-se em si uma forte 
sensualidade. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará. 
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que 

habitualmente. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Caso esteja livre e descomprometido poderá surgir 
brevemente a pessoa que idealizou. Saúde: Tenderá a 
sofrer de fadiga. Durma mais. Dinheiro: Poderá voltar 
a surgir uma proposta que estava suspensa há algum 

tempo. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gémEOs: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade. Amor: Poderá surgir um mal 
entendido, mas com calma tudo se resolve. Saúde: Este 
será um período de paz, aproveite para descansar. Seja 

o seu melhor amigo! Dinheiro: Momento pouco favorável para 
grandes investimentos. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

cArANguEjO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: Entre em contacto com 
os seus familiares e amigos que estão distantes e verá 
como custará menos a suportar a saudade. Não se deixe 

dominar por maus presságios! Saúde: Dê mais atenção aos seus 
ouvidos. Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo 
da sua vida. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEÃO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Andará muito 
sentimental e por isso o seu relacionamento amoroso estará 
colorido e cheio de ternura. Saúde: Espera-o um período 

isento de preocupações. Dinheiro: Fique atento e evite qualquer 
tipo de gasto supérfluo. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

vIrgEm: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
Justiça. Amor: Não tenha atitudes infantis relacionadas 
com ciúmes doentios. Aprenda a trazer para a luz o 
melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com a automedicação.  

Dinheiro: época favorável ao investimento em novos negócios. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

bAlANÇA: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa 
Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o 
que o rodeia. Saúde: Não terá que se preocupar, está em 
plena forma. Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se. 

Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Deixe o 
ciúme de lado e aproveite bem os momentos escaldantes. 
Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: Cuidado com os 

excessos alimentares. Dinheiro: Período menos favorável para 
empréstimos. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

horóScopo mAriA heLenA mArtins

PAlAVrAs cruzAdAs

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

AnedotAs

Jorge correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

jOvEm gOzA cOm mOÇAmbIcANO
Um velho no lago niassa em moçambique estava a 
transportar turistas de canoa, quando um dos jovens de-
cide gozar:
- Oh seu velho analfabeto, sabes o que é zoologia, es-
tomatologia? Não sabe! oftamologia? Não sabe?! Que 
burrinho!!
O velho irritado, dá um abanão à canoa fazendo com 
que o jovem caísse ao lago e, por incrivel, o  jovem não 
sabia nadar… Então o velho comecou a rir:
– Então tu, sabes nadatologia, afogatologia he? Não 
sabe! Então corcodilogia vai tomar conta da tua cabeca!

(des)equiLíbrio

Há dias o atual executivo 
PS em “acordo” parla-

mentar com o PcP-PeV e be 
fez 6 meses de governação. 
esta é uma oportunidade de 

fazer um balanço à governação como também 
assinalar alguns aspetos interessantes de outros 
agentes políticos face à performance do executi-
vo socialista com apoio parlamentar da esquer-
da mais rígida.
Começando pelos aspetos positivos, salientaria a 

postura de alguma firmeza face, por exemplo, às 
diversas opiniões europeias de sancionar Portugal 
segunda a regra do défice excessivo. Em particular, 
a postura do ministro das finanças alemão, Wol-
fgang Schäuble, que se tem mostrado fortemente 
critico pela não adoção de sanções contra Portugal, 
sem dúvida merece um reparo, tendo em conta que 
alguns anos atrás a própria Alemanha furou esta 
regra sem consequências, atualmente a França ul-
trapassa o limite estabelecido e Schäuble nada diz 
sobre isso. De lamentar que os partidos da antiga 
maioria governativa, PSD e CDS, não tenham sido 
participantes nesta contestação, que de certa forma 
é injusta com Portugal dado o esforço efetuado pelo 
menos nos últimos 5 anos. Julgo que a capacidade 
de defender Portugal externamente, sem baixar a 
cabeça mas sendo honestos perante nós mesmos 
face às deficiências que internamente precisamos 
corrigir, deve ser algo levado com grande firmeza 
e responsabilidade. Outro aspeto positivo que eu 
destacaria, que traz com ele algo de negativo em si 
mesmo, e que detalharei mais adiante, é a capacida-
de de António Costa manobrar o tabuleiro político 
por forma a consolidar a sua posição sem demons-
trar o quanto está dependente do aval do PCP-PEV 
e BE. Mas este talento político, quando usado de 
forma despropositada em benefício próprio (in-
dividual ou do grupo a que se pertence) degenera 
rapidamente em oportunismo que raramente traz 
algo de bom para o país. A violência de algumas 
ações que tomou, do qual destaco em particular na 
área da educação, demonstra uma radicalização 
intrínseca na pessoas que forma e/ou apoiam este 
governo. Por exemplo, os contratos de associação 
com escolas privadas, que existem há décadas, que 
vão sofrer uma rotura unilateral, ainda que apoiada 
por pareceres jurídicos baseados em interpretações 
restritivas dos mesmos; a eliminação dos exames 
de fim de ciclo a meio do ano letivo, com reposição 
dos mesmos em anos letivos a meio dos ciclos sem 
se perceber o porquê, são alguns exemplos de uma 

forma radicalizada da ação governativa, que se fos-
se feita por forças da direita suscitaria de imediato 
uma forte reação da esquerda com acusações de 
autoritarismo, etc. Outro exemplo interessante foi 
o acordo que levou ao fim da greve dos estivadores 
do porto de Lisboa. Se por um lado é excelente que 
seja encontrada uma solução para o diferendo que 
já durava tempo demais, não posso notar o retorno 
de medidas caducas como a progressão automática 
de carreiras sem ser exclusiva por mérito e desem-
penho. Ou a recusa firme em permitir que o porto 
possa contratar mais pessoas caso seja necessário 
para que dessa forma sejam protegidos os interes-
ses corporativos do sindicato. Para sindicatos com 
forte expressão de esquerda é interessante a adoção 
de mentalidade, atitudes e ações práticas fortemen-
te corporativas à semelhança das grandes corpora-
ções que defendem os seus monopólios para bene-
fício próprio e prejudicando o resto da sociedade. 
Veja-se a sugestão da UGT para que apenas os seus 
associados beneficiem dos resultados de acordos 
que a UGT obtém criando uma cisão entre os sin-
dicalizados e os... outros! Aonde para a igualdade? 
Aonde para a equidade entre pessoas? Por escla-
recer fica o interessante facto de no final da ronda 
negocial de aproximadamente 15 horas ambas as 
partes terem gritado vitória, nem ninguém se ques-
tiona como foi possível resolver algo que durava 
alguns anos durante apenas 15 horas quando as 
partes no dia anterior pareciam tão longe de qual-
quer entendimento...
No meio de todo este oportunismo político não 

vejo alternativa eficaz por parte do PSD. O CDS 
ainda assim faz mais oposição do que o próprio 
PSD que deveria ter mais interesse em ser uma 
oposição séria, que aprendia com os erros próprios 
e de outros. Esta falta de alternativa eficaz e con-
creta conduz a uma condescendência para com 
estes interesses, quer sejam de sindicatos ou de 
grandes grupos económicos, de interesses políticos 
ou financeiros. Esta degeneração pela adoção da 
mediocridade em vez da competência; adoção do 
oportunismo em vez da seriedade; da glorificação 
pelo espetáculo e populismo em vez da execução 
séria baseada numa visão de longo prazo em be-
nefício de toda a sociedade; da defesa de interes-
ses próprios de indivíduos ou pequenos grupos de 
interesse em detrimento do resto da sociedade; da 
perseguição do benefício fácil sem perceber que 
qualquer benefício é pago por todos; esta degenera-
ção não augura nada de positivo e para isto é neces-
sário uma mobilização cívica, uma sociedade civil 
forte, com iniciativa própria que crie oportunidades 
e riqueza sem estar absolutamente dependente do 
poder político ou parasitando o país.

NEvE Em áfrIcA
Uma jovem vai de férias para África. Na recepção do ho-
tel conhece um preto lindo. Acabam a noite juntos. De-
pois da noite incrível, ela pergunta-lhe o nome, mas ele 
nega-se a dizê-lo, alegando que ela vai rir se soubesse. 
A aventura prossegue durante 15 dias.
Na véspera do embarque, ela insiste com ele para que 
lhe revele o nome. Finalmente ele acede:
- O meu nome é… Neve.
Imediatamente, a mulher solta uma valente gargalhada.
- Vês?! Estás a gozar comigo! – exclama o preto.
Explica a mulher:
- Eu?! Não… Só estou a imaginar a cara das minhas 
amigas quando lhes disser que em África, estive duas 
semanas a apanhar com 20cm de Neve!

hOrIzONtAIs: 1. Que tem falta de tecido adiposo. 
Bebedeira (gír.). 2. Palmada em nádegas de criança. 
Elo de corrente. 3. Hora do ofício divino. Serve para 
chamar ou saudar (interj.). Vai à rua. 4. Avançar. Algu-
ma. Tecido. 5. Esteja unido por aderência. Altar cristão. 
6. Sensação de bem-estar. 7. Passado. Pedra precio-
sa, de cor leitosa ou azulada, que apresenta reflexos 
cambiantes e é uma variedade de sílica hidratada. 8. 
Alguma coisa. Discurso. Sobre (prep.). 9. Imensidade 
(fig.). Cachaça (Bras., gír.). Insignificância (fig.). 10. Da-
mas de companhia. Relativo ao óvulo. 11. Deuses pro-
tetores do lar e da família, entre os antigos Romanos. 
Navega ao largo.

vErtIcAIs: 1. Excentricidade. Lanço secundário de 
estrada ou caminho de ferro. 2. Iguaria de pão miga-
do e fervido em água, temperada com azeite e alho. 
Qualidade (pop.). 3. Antiga possessão portuguesa na 
costa da Índia. Dar entrada num país estrangeiro, para 
aí viver. 4. Graceja. Prurido. A si mesmo. 5. Relativo à 
Turquia. 6. Pessoa ou coisa de género feminino de que 
se fala. Vazio. 7. Idolatrava. 8. Caminhava para lá. Far-
rapo. A unidade. 9. Pequena baía. Fileira. 10. Franco. 
Pôr em nível superior. 11. Combinar. Fruto da amoreira 
e de algumas espécies de silvas.
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solução

hOrIzONtAIs: 1. Magro, Piela. 2. Açoite, Anel. 3. Noa, Olá, Sai. 4. Ir, 
Uma, Tela. 5. Adira, Ara. 6. Amenidade. 7. Ido, Opala. 8. Algo, Oro, Em. 9. 
Mar, Uca, Avo. 10. Aias, Ovular. 11. Lares, Amara.
vErtIcAIs: 1. Mania, Ramal. 2. Açorda, Laia. 3. Goa, Imigrar. 4. Ri, 
Uredo, Se. 5. Otomano. 6. Ela, Oco. 7. Adorava. 8. Ia, Trapo, Um. 9. 
Enseada, Ala. 10. Leal, Elevar. 11. Aliar, Amora.
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dicionário micAelense

LinhA AbertA:
514 790.0251

contActo PubLicitário:
514 366.2888

domingo dAs 16h às 18h
5877 PAPineAu, montreAL, qc

ProdutorA

rosA veLosA
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auguSto MacHado
AmAchADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o PesAdeLo do AmiAnto

a união europeia pretende eliminar todo o 
amianto dos 28 estados-membros até 2032. 

Há um ano, o comité económico e Social eu-
ropeu (ceSe) recomendou a eliminação total 
do amianto em todos os estados-membros no 
prazo, imagine-se, de 17 anos. apesar de o pro-
duto estar proibido desde 2005, sabe-se também 
que este material tóxico e canceroso continuará 
a morar em muitos edifícios antigos e a causar 
doença e morte. o perigo torna-se real, pois 
sabemos que quando os materiais estão dani-
ficados e envelhecidos libertam mais fibras in-
visíveis. inaladas, estas alojam-se nos pulmões, 
onde podem permanecer décadas e causar da-
nos irreversíveis. as consequências, fatais pelo 
menos para 112 mil pessoas por ano em todo o 
mundo, podem surgir 10 a 60 anos após o con-
tacto.
O amianto é uma fibra natural proveniente de 

vários minerais. Sabe-se que há seis variedades e 
todas podem causar fibrose pulmonar e cancro do 
pulmão e da pleura, a membrana que reveste aque-
le órgão. Sabemos que o risco de aparecimento  da 
doença depende não só do tipo e da dimensão da 
fibra, como da sua concentração e do tempo de ex-
posição. O cancro da pleura (mesotelioma) é mais 
comum entre quem esteve exposto na juventude. 
Infelizmente, Portugal não tem um plano de ação 
para eliminar todo o amianto dos edifícios públicos 
e privados. Segundo estimativas do Instituto Na-
cional de Saúde, dois mil e quinze edifícios públi-
cos contêm amianto e 600 mil edifícios privados 
também contêm o produto canceroso. O mesmo 
estudo revela que, 20 a 30 mil casos de doenças re-
lacionadas com o amianto, todos os anos, na União 
Europeia e 300 mil morrerão até 2030 com meso-
telioma, um tipo de cancro pulmonar.

Entretanto, a DECO (Defesa do Consumidor), de-
fende a criação de uma plataforma com represen-
tantes de todas as agências ambientais nacionais, 
onde deve ser partilhada a evolução dos planos de 
cada país. Desta forma, além da transparência, pro-
move-se o controlo interno e externo do plano de 
ação e dinamiza-se a partilha e o aprofundamento 
de boas práticas. A União Europeia tem também um 
papel a desempenhar fora das suas fronteiras. Infe-
lizmente, há países onde o amianto ainda é muito 
utilizado, havendo o risco de importação de alguns 
materiais. E a DECO acrescenta, “a UE deverá ser 
um polo dinamizador de campanhas de combate ao 
uso de amianto, ao nível mundial, com particular 
foco nos países emergentes. A DECO propôs ao 
Governo a criação de um grupo de trabalho inter-
ministerial, com participação da sociedade civil, 
para desenvolver um plano de ação com prazos de-
finidos. Este grupo, primeiro, deverá centrar-se nos 
edifícios públicos e calendarizar a apresentação da 
estratégia para os edifícios privados. Os consumi-
dores exigem também um plano de monitorização  
e avaliação contínuas dos operadores autorizados 
e a criação de um cadastro nacional e público para 
os resíduos de amianto, que permita a sua rastrea-
blidade, isto é, saber por onde passa e onde vai pa-
rar o amianto. Mas porque escolhi eu este tema do 
amianto se aí no Quebec, este produto,  se bem me 
lembro, já foi erradicado e proibida a sua utiliza-
ção há muitos anos... É, porque durante as minhas 
longas caminhadas (11,5 kms) que faço três vezes 
por semana pelo Monte Goios, monte situado en-
tre Caminha e Vila Nova de Cerveira, mesmo em 
frente à nossa vizinha Galiza, com o Rio  Minho a 
separar-nos –  nos dois lados do caminho que per-
corro encontro montões de lixo, que, muitos deles 
contêm Amianto. Já me queixei, mas dizem que 
nada podem fazer, porque quem o deposita nas bei-
radas do caminho, fá-lo de noite.

1295 - D. Dinis concede foral a Salvaterra de Magos.
1510 - D. Manuel I concede foral à Covilhã.
1764 - é criada a Manufatura da Cutelaria de Lisboa.
1865 - é fundada a Companhia União Fabril para a produ-
ção e comércio de tabaco, sabão e sabonetes, velas de 
estearina, óleo de purgueira e outros produtos químicos.
1882 – Morre Giuseppe Garibaldi, herói da independên-
cia e unificação de Itália.
1890 – Suicídio do escritor Camilo Castelo Branco, em 
São Miguel de Seide.
1925 – Inauguração da ponte de Alcácer, com ligação de 
caminho-de-ferro. Fica concluída a Linha do Sul.
1926 – Nasce Marilyn Monroe, em Los Angeles, com o 
nome Norma Jeane Mortensen.
1936 – Estreia o filme português “ O trevo de 4 folhas”, 
com Beatriz Costa, Nascimento Fernandes e com o ator 
brasileiro Procópio Ferreira. Este filme realizado por 
Chianca de Garcia e com argumento adaptado da obra 
de Tomás Ribeiro Colaço é classificado como “filme per-
dido” não tendo chegado aos nossos dias qualquer cópia 
ou negativo.
1942 - II Guerra Mundial. As forças nazis impõem o uso 
da estrela amarela a todos os cidadãos judeus das na-
ções ocupadas.
1944 – O ditador Oliveira Salazar suspende as exporta-
ções de volfrâmio para a Alemanha nazi, que mantinha 
desde os anos de 1930.
1961 – Eusébio estreia-se oficialmente pelo Benfica com 
um golo e um penálti falhado em Setúbal para a Taça de 
Portugal.

7 1

pAlhOcO: Imbecil. Parvo. Pateta-. “Poucahinho”. Du-
rante o namoro nunca somos palhacos ou palhocas. Esta 
qualidade só é ganha depois de alguns anos de convivio 
assíduo.
“NóS, EM PoRTuGAL”: Expressão fequentemente uti-
lizada pelos continentais que visitam as ilhas e que des-
grada aos açorianos.

receita da SeMana

ingredientes:

Peito de FrAngo recheAdo
com queiJo e esPinAFres

PrePArAção:

- 8 peitos de frango
- 1 cebola
- 2 tomates
- 150g cogumelos
   laminados
- 200g espinafres
- 200g queijo ralado
- 200dl vinho branco
- 100dl azeite
- sal
- pimenta

Cozer os espinafres. Colocar num pirex 
de ir ao forno a cebola às rodelas, o to-
mate limpo de peles e sementes e aos 

cubos, os cogumelos, o vinho e o azeite. Fazer um 
golpe na lateral dos peitos de frango. Misturar os 
espinafres com o queijo e rechear. Prender ambos 
os lados com palitos para que a mistura não saia... 
Temperar com sal e pimenta. Colocar no pirex e 
levar ao forno cerca de 30 minutos. Polvilhar com 
salsa picada e servir.
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