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Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale
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Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

Festejos da Vitória de 
Portugal em montreal

ó-ó-obrigadinho,
sr. Camilo de oliVeira!
As coisas não corre-

ram como queria 
aquele que, uma vez, se 
levantou a meio de um 
espetáculo no teatro Sá 
da Bandeira para gri-
tar: “Camilo de Oliveira, 
nunca devias morrer!” 
O ator morreu no sábado, 

aos 91 anos. Desses, Cami-
lo de Oliveira, que contou 

esta história no programa 
Alta Definição, da SIC, 
passou quase 70 no palco 
ou na televisão, a fazer rir 
os portugueses. Lutou con-
tra dois cancros, na prósta-
ta e nos intestinos, estava 
internado no Hospital Egas 
Moniz, em Lisboa, avan-
çou a SIC.
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HOje, FeStejAmOS
A nOSSA SeleçãO
COm pOrtAS ABertAS pArA ver O 

jOgO. pOdem COmer BOAS BiFAnAS
e BeBer à FArturA.

pOrtugAl Allez
dOmingO 10 de julHO

FeStivAl FOlClOre e 
mArCHA dA ApC

venHAm tOdOS ver A 
nOSSA mArCHA 

em CHAmBly

quArtA-fEIrA 6 DE julhO        
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:33 Inesquecível
7:11 Zig Zag
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Zig Zag
10:01 Literatura Aqui
10:27 A Praça
13:03 Janela Indiscreta
13:35 Sabia Que?
14:00 Telejornal
14:45 Hora dos Portugueses
15:00 Visita Guiada
15:41 Bem-vindos a Beirais
16:30 Hora dos Portugueses
16:50 Golo RTP
 Especial Euro 2016
19:00 24 Horas
19:48 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:06 Os Nossos Dias
21:50 Grande Entrevista
22:47 Arq 3
23:02 Notícias do Atlântico
0:04 Hora dos Portugueses
0:22 A Culpa é Do Ronaldo
1:30 Bom Dia Portugal

quINtA-fEIrA 7 DE julhO      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Poplusa
 Ménage (Bela e Fernando)
6:30 Grande Entrevista
7:15 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 No Ar

10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
15:00 Hora dos Portugueses
15:15 Portugueses pelo Mundo
16:00 Tech 3
16:15 Hora dos Portugueses
16:30 Bem-vindos a Beirais
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
19:50 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Estórias do Tempo 
 da Outra Senhora
22:45 Fatura da Sorte
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Hora dos Portugueses
0:15 A Culpa é Do Ronaldo
1:30 Bom Dia Portugal

sExtA-fEIrA 8 DE julhO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Números do Dinheiro
5:45 Sabia Que?
6:15 Rota da Flor
6:30 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 Todas as Palavras
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Bem-vindos a Beirais
17:30 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:45 Manchetes 3

Para mais
inFormações

inFo@tVPm.Ca
514.993.9047

FOrçA
pOrtugAl

A direção do Clube Oriental vem por este meio 
agradecer a todos que ajudaram no dia de São 
João e na marcha, tal como os marchantes, ensai-
dor, comerciantes e a nossa comunidade. 

Muito obrigado
Gilberto Alves, Presidente Os nossos amigos do Grupo 

Folclórico de Nossa Senho-
ra da Graça de Porto Formoso em 
São Miguel, Açores, o Grupo, ini-
cialmente foi fundado a 4 de março 
de 1998, pelos membros da Casa 

do Povo de Porto Formoso, nomea-
damente, Sr. Laudalino Rodrigues; 
Srª Maria Luísa Cabral e Srª Nazaré 
Leite e Srª Regina Mendonça, atual 
Diretora Artística. Este grupo estará 
em Montreal e irá participar, para 
representar Portugal, no festival in-
ternacional Mondial des Cultures 
de Drummondville www.mondial-
descultures.com, que terá lugar en-

tre os próximos dias 7 e 17 de julho. 
O Grupo Folclórico estará atuando 
nas seguintes datas e horários:
8 de julho às 16h
9 de julho às 20h
10 de julho às 21h

12 de julho às 17h
12 de julho às 20h
13 de julho às 13h
14 de julho às 17h30
15 de julho às 20h
16 de julho às 13h
Podem aceder ao programa com-

pleto do festival: 
www.mondialdescultures.com

gruPo FolClóriCo
do Porto Formoso

exCursão Para bramPton
A Associação Portuguesa N. S. F. Laval organiza uma ex-
cursão para Brampton, saída no sábado, 10 | regresso do-
mingo, 11 de setembro, hotel, autobus e pequeno almoço 
incluídos(domingo), RESERVAR ANTES DO DIA 01 DE 
AGOSTO. Para mais informações contactar Tony Santos: 
(514) 292-8664.

errAtA

Na página 4, o artigo do nosso colaborador, Manuel Ne-
ves, sobre a S. João em Santa Cruz está destacado 
a participação dos “...ranchos folclóricos Cana Verde, 
rancho folclórico Praias de Portugal, sendo estes ran-
chos de pertença do Clube de Portugal de Montreal...”.
O nome do grupo “Cana Verde” chama-se, “Grupo cul-
tural Cana Verde”. E o grupo não pertence ao Clube de 
Portugal de Montreal.
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mAnuel de 
SequeirA rOdrigueS

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

editOriAl

ConheCer a realidade no mundo

Os tempos tornaram-se mais 
violentos, incluindo as suas 

imagens e os governos deve-
riam tratar de proteger a vida 

quotidiana dos seus cidadãos. O problema não 
diz respeito a um qualquer país em particular, 
nem se trata apenas de terrorismo, porque o as-
sunto é bem mais amplo do que isso.
Muita desta violência é possibilitada pela ex-

traordinária explosão  no fornecimento mundial de 
armamentos de destruição poderosos e suficiente-
mente baratos, fáceis de utilizar por qualquer um. 
Há muito dinheiro a ganhar com tais engenhos e 
a produção continua a agigantar-se. Todas as dé-
cadas, desde 1980, assistiram ao aumento do nú-
mero de empresas que produziam tais armamentos, 
sobretudo no Ocidente Europeu e na América do 
Norte. Em 1994 havia trezentas companhias, em 
cinquenta e dois países no ramo das armas de por-
te pessoal, 25 por cento mais do que em meados 
da década de 1980.  Em 2001 o número calculado 
era de quinhentas. De acordo com o «Boletim dos 
Cientistas Atómicos» a circulação das espingardas 
de assalto «AK 47» no mundo poderá ascender 
hoje aos cento e vinte e cinco milhões. Podem ser 
compradas pela Internete, pelo menos nos Estados 
Unidos. Mas é evidente que a desordem pública 
mesmo na forma extrema de terrorismo não depen-
de de equipamentos dispendiosos ou de alta tecno-
logia. Os grupos armados de maior longevidade, 
como o IRA e a ETA, usam sobretudo explosivos e 
alguns dos quais podem ser facilmente produzidos 
em casa.  Embora não esquecendo que o mundo 

de hoje está mais cheio de coisas que matam e des-
troem do que alguma vez esteve, este é apenas um 
elemento do problema. A ordem pública é mais di-
fícil de manter e os governos e estruturas negociais 
acham que a vigilância por imagens gravadas e o 
meio milhão de empregados na indústria de segu-
rança privada, entre guardas e mercenários é a so-
lução? Moralmente falando  elas requerem o apoio 
expresso do regime, pela maioria dos cidadãos e 
por mais democráticos  que tenham sido os arran-
jos feitos com as empresas das novas tecnologias, 
pouco mais poderá ser do que simbólico, porque 
o cidadão vive um regime que priva de direitos e 
regalias a maioria da sua população, que vive em 
prisão pública de portas abertas e que dá muito 
gozo à política de extrema direita, especialista nos 
impostos em nome da segurança, provocando a po-
breza no povo trabalhador e nos profissionais libe-
rais, que vendem apenas o seu saber ao capitalismo 
selvagem. Pode-se dizer que a economia em vez de 
se basear num sistema em que os indivíduos vão 
lavando a roupa suja uns dos outos, poderá futu-
ramente basear-se no emprego maciço de pessoas 
«mafiosas» que se vigiam umas às outras.   Habituá-
mo-nos de tal forma a coisas como o praguejar em 
público, uso de linguagem deliberadamente crua 
e ofensiva e o uso de obscenidades é obviamente 
«nomal». A revolta das palavras é outra forma de 
violência, utilizado em grupos masculinos, como 
soldados ou especialistas em trabalhos pesados e 
hoje pelas mulheres modernas.  Ao mesmo tempo, 
as convenções e regras sociais enfraqueceram. Por 
exemplo parece óbvio  que a delinquência juvenil, 
entre os dez e os vinte anos começou a subir na se-
gunda metade da década de 2000. Jovens cheios de 
testosterona e afirmação  masculina sempre foram 
desordeiros, sobretudo se organizados em grupos, 

algo que idealmente era tolerado  em ocasiões  es-
peciais. Este desenvolvimento foi independente de 
políticas e de ideologias. Aconteceu em Estados li-
berais, comunistas e conservadores. 
Se achamos que uma lei é legítima, ela é obede-

cida com razoável prontidão: por exemplo acredi-
tamos que é justo haver fiscais de linha e árbitos 
nos desafios de futebol e confiamos que eles irão 
exercer as suas funções com legitimidade. Se não 
pensássemos assim, qual seria o grau de força ne-
cessária para estabelecer e manter a ordem no cam-
po? Creio que poucos duvidarão do facto de que 
hoje, por diversas razões é mais provável que os 
cidadãos desrespeitem a lei ou as convenções in-
formais do comportamento social: porque são pis-
toleiros  que fazem a sua própria lei e declarando 
«paz, ordem e bom governo» e não a «vida, liber-
dade e a busca da felicidade». 
A globalização, o enorme aumento de mobilida-

de e a remoção em grande escala de controlos de 
fronteiras na Europa e em outras partes no mundo, 
tornou muito mais difícil, para os governos contro-
lar o que entra e sai do seu território, ou o que lá 
acontece. Na guerra contra as vendas ilegais a nível 
mundial os governos estão a falhar.

rlA rÉnOvAtiOn
renOvAçãO reSidenCiAl

interiOr e eXteriOr

rui miguel rOdrigueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
P
8
3
3
4
7

● 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.

são joão em laVal

jOãO ArrudA
jArruDA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Há muitas “primei-
rAS” este ano em la-

val tal como o grupo coral 
das crianças, o império das 
Crianças e agora a marcha 

de São joão em laval. 
A Festa de São João em Laval é uma das me-

lhores na comunidade portuguesa no Quebe-
que. 
Tem tudo para todos aproveitarem um boca-

dinho esta grandiosa festa nacional dos Que-
bequenses à moda portuguesa com muitos 

jogos insufláveis, palhaços, pinturas faciais, 
entretenimento. 
É sempre um lindo momento muito agradável 

para as crianças e famílias quando vão a esta 
festa de São João em Laval.
parabéns aos organizadores e ao novo gru-

po de marcha de São joão em laval. viva!

Feliz aniVersário artur sousa
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A viniportugal é a Associa-
ção Interprofissional do 

Sector vitivinícola e a entida-
de gestora da marca Wines of 
portugal. tem como objeto a 

promoção da imagem de portugal enquanto 
produtor de vinhos por excelência através da 
valorização da marca Wines of portugal. 
Na presidência do Sr. Jorge Monteiro, e João Ro-

quete, Vice-Presidente, onde o Portus360 estavam 
presentes para dar um toque Professional na gas-
tronomia portuguesa neste evento e que foi reali-
zado no Société des Arts Technologiques situado 
no 1201 Boul St-Laurent em Montreal com uma 
grande assistência.
ADRIANO RAMOS PINTO VINHOS, Aliança 

-Vinhos de Portugal, Bacalhôa Vinhos de Portu-
gal, SYMINGTON FAMILY ESTATES, Barão 
de Vilar - Vinihold, CAMPOLARGO, Cartuxa 
- Fundação Eugénio de Almeida, Dona Maria- 
Julio Bastos, Herdade dos Grous, Monte da Ra-
vasqueira, Niepoort Vinhos, Rocim Wines, Casa 
Agricola Alexandre Relvas, Lda, CASA SAN-
TOS LIMA - COMPANHIA DAS VINHAS, Ca-
ves da Montanha - A. Henriques, Lda., Adega de 

Pegões, CORTES DE CIMA, ESPORÃO, Folias 
de Baco, Global Wines, Herdade da Malhadinha 
Nova, SA, Herdade da Maroteira, Herdade do Ar-
repiado Velho, João M Barbosa Vinhos, João Por-
tugal Ramos Vinhos, José Maria da Fonseca, Lau-
ra Valente Regueiro,Lda., Quinta da Raza, Luis 
Pato, LUSOVINI, SA, Messias, Parras Vinhos, 

Lda, Quinta da Foz, Sociedade Agrícola Quinta 
do Covão, S.A., Quinta de Gomariz, Quinta do 
Cume, QUINTA DO MONDEGO, SABE-Socie-
dade Agrícola da Beira, Santos & Seixo - Wine 
Exports, SENHORA DO CONVENTO, Socie-
dade Agrícola Boas Quintas, Sogrape Vinhos, 
Taylor Fladgate & Yeatman.

Vini Portugal Foi um grande suCesso em montreal

mAnuel neveS
mNEvEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

noite de são joão no Clube oriental

Com a descoberta de no-
vas terras, em desconhe-

cidos continentes, levaram 
esses bravos navegantes, tra-
dições  dos países de origem, 
que perduram até aos nossos 

dias. 
O Clube Oriental, mes-

mo longe de Portugal, 
mas bastante orgulhoso 
das suas origens bem 
portuguesas, continua a 
divulgar as nossas tra-
dições a povos de dife-
rentes culturas. A exem-
plo dos anos anteriores, 
festejou-se o São João 
com uma linda marcha, 
em homenagem aos va-
lorosos pescadores, que 

tantas vezes arriscam a vida e nem sempre re-
conhecidos ao seu justo valor. Quando a marcha 
apareceu no recinto, foi uma euforia, os arcos 
eram bonitos e bem engalanados com balões 

multicolores, os marchantes vestidos a rigor com 
roupas típicas dos pescadores, tudo muito bem 
ensaiado pelo Sr. Jerry Arruda, português de ori-

gem açoriana. Pode-se dizer com orgulho que 
esta foi uma das mais bonitas, jamais apresen-
tadas. Milhares de pessoas assistiram às festivi-
dades e, numa noite agradável, o DJ Entre-Nós, 
ao som de bela música, convidou para a pista de 
dança, as centenas de pessoas que assistiram a 
tão grandioso espetáculo.
Impossível dar tréguas às cozinheiras e ao pes-

soal do bar. Na impossibilidade de nomear todos 
os voluntários, a direção do Clube Oriental, vem 
por este meio agradecer a todos aqueles que con-
tribuiram para que esta noite de São João, mais 
uma vez, ficasse memorável e o Clube Oriental 
engrandecido.

telmO BArBOSA
tbArbOsA@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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suzi silVa no FestiVal duluth en’ arts

no quadro do Festival  
“duluth en’ Arts”, Suzi 

Silva, acompanhada por luís 
duarte e António moniz, leva-

ram o fado, no passado domingo, até ao cora-
ção do bairro português.
Gilles Bédard, fundador deste extraordinário 

festival multicultural, que já vai na sua 5ᵃ edição, 
tem como objetivo dinamizar o pequeno parque 
na esquina da avenida Duluth e Laval, de fazer 
descobrir  seus comércios e boutiques, além de 
apresentar 32 espetáculos gratuitos entre o 17 de 
Junho e o 7 de Agosto. Steve Gouvin co-orga-
nizador, que também é o técnico de som, acre-
dita que o “Duluth en’Arts” é igualmente uma 
maneira de aproximar a vizinhança do Plateau 
Mont-Royal, que já foi maioritariamente portu-
guesa. 
Pela primeira vez incluíram na programação, 

uma tarde de fado. Quando perguntei ao Sr. Bé-
dard, porque tinha escolhido a Suzi Silva, ele 
respondeu “por ela ter uma lindíssima voz e que 
quando canta, encanta quem a escuta. Que é uma 
grande embaixadora da canção que é  património 
imaterial da humanidade.  
A Suzi Silva é realmente uma das fadistas mais 

apreciadas na comunidade. É de uma generosida-
de e simpatia fora do comum.  Vive cada poema 
que interpreta, comovendo-nos a cada ocasião. 
A certa altura “Ó careca”, dedicado a seu pai, sr. 
Fernando Silva, que recentemente teve um gra-

ve acidente de trabalho, mas que felizmente tem 
estado a recuperar bem. Antes de o cantar, fez 
rir a assistência, quando pediu ao pai para tirar o 
chapéu. Realmente é careca como eu. 
Adoro ouvir a Suzi cantar fado , mas o que mais 

me seduz, é sem dúvida alguma “Perseguição”. 
Luís Duarte, que veio nos anos 70, com um 

contrato de trabalho para cantar fado, ainda me 
lembro de o ouvir, no saudoso restaurante Fer-
nando, na rua Sainte Catherine, interpretou dois 
fados do seu reportório, acompanhado pelo seu 
companheiro de armas, António Moniz.  Não foi 
fácil ao Duarte cantar às três da tarde, ele que 
está habituado a o fazê-lo só depois das nove da 

noite. 
O destino faz com que a Susi Silva e o seu duo 

musical, voltem a atuar, no Duluth en’Arts, na 
próxima sexta-feira dia 22 de Julho, às 18h. Para 
quem não conhece o “Petit Parc”, fica situado na 
Duluth, esquina com a Laval, mesmo em frente 
ao antigo restaurante Rossio. Na página face-

book do festival, têm acesso a toda a programa-
ção.
O jornal A voz de portugal deseja o maior 

dos sucessos ao duluth en’Arts, neste festival 
multicultural. à Suzi Silva que continue a ter 
muito êxito tanto no fado como no jazz.

AnterO BrAnCO
AbrANcO@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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jordelina benFeito 
30 anos de Carreira - alma Fadista

O Fado é a expressão mu-
sical que melhor revela o 

caráter e a alma portuguesa, é 
um símbolo nacional.
O Fado é expressão coletiva e 

espontânea de tudo que a saudade significa. Sau-
dades do passado da terra distante, saudades de 
tempo passados, saudade de um amor para sem-
pre perdido... saudade...
Jordelina Benfeito “Alma Fadista” natural dos 

Remédios da Bretanha, ilha de São Miguel, Aço-
res, canta desde da idade de 6 anos, começou 
no coro da Igreja da sua freguesia, nas danças e 
marchas do carnaval, comédias populares. Uma 
pessoa muito humilde, meiga e muito simpática 

com uma grande voz contagiante, que a trans-
cende do coração à garganta.
Jordelina jovem teve a oportunidade de ir can-

tar fora dos Açores, mas seu pai não deixou, sen-
do ainda muito jovem para sair fora dos Açores, 
assim era antigamente tínhamos que obedecer 
aos nossos pais, apesar de seu pai não estar de 
acordo Jordelina adorando seu pai decidiu dedi-
car seu primeiro CD “Pai eterno”.
Jordelina emigrou para Montreal em 1963, tra-

balhou durante 25 anos com seu esposo António 
Benfeito para a Mercearia António Benfeito, de-
pois trabalhou 25 anos para a empresa Conrad C 
como modelo petite.
Jordelina antes de grande artista é uma dona 

de casa, mãe e avó, sua filha Dorathy e seu neto 
Noah, dedicando seu ultimo DC “Ser Avó”. Jor-
delina põe a família acima de tudo e conseguiu 
transmitir à sua filha os seus valores. Sente-se 
realizada como mulher mãe, avo, e artista. Jor-
delina consegui sua vida de artista com o apoio e 
incentivo do seu esposo, sempre a seu lado a bra-
cando e ajudando a carreira de artista que tanto 
sonhava desde jovem.
Jordelina a partir da primeira oportunidade can-

tou e continua a encantar o seu publico, o seu 
publico nunca mais a abandonou, pousou em vá-
rios palcos nos Estados-Unidos, Canadá, e Aço-
res, foi convidada a Festa do Emigrante, Festa 
dos Baleeiros na ilha do Pico, foi uma atuação 
que tocou muito e mais apreciada. Muitas noites 
de fado começou no Restaurante O Avô do Fado, 
Restaurante Solmar, Estrela do Oceano, Casa 
dos Açores, etc. A música sempre existiu dentro 
dela não só a música que traz na alma também o 
orgulho e honra de ser Portuguesa em qualquer 
palco que pousa. O sentimento e intensidade da 
forma que se entrega às suas interpretações de 
fado, com tanta paixão, o momento em que entra 
no palco em frente do público são momentos de 
simplecidade são sentimentos de autêntica ma-

gia.
Jordelina tem sido um instrumento de divul-

gação da nossa cultura, por onde quer que Jor-
delina atua; ir representar e dignificar a nossa 
comunidade no abraço fraternal que a sua voz é 
portadora.

Para comemorar os 30 anos de carreira Jorde-
lina convida a comunidade e o público a um es-
petáculo junto com os seus músicos ANTONIO 
MONIZ e LUÍS DUARTE na viola do Fado no 
dia 22 de Julho na Sala “Le Balcon Cabaret Mu-
sic Hall” situado 463 St-Catherine oeste, o jantar 
vai ser confecionado por Portus 360 e Helena 
quem quiser garantir o seu lugar deve entrar em 
contacto pelo telefone 514-528-9766. 
Para além deste grande evento com Jordelina O 

Restaurante Estrela do Oceano está a organizar 
uma Homenagem para a Jordelina com jantar em 
que o público e a comunidade estão convidados 
em setembro a data ainda a confirmar. Preparem 
se para mais comemorações para a nossa Rainha 
do Fado da nossa comunidade, Jordelina Benfei-
to, que muito orgulho temos desta grande fadista.
jordelina disse ao jornal a voz de portugal 

que ainda espera vir a realizar um sonho des-
de jovem que é cantar fado numa das mais 
antigas casas típicas de fado em lisboa.

FrAnCiSCA reiS
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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sAgItárIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito querido. Saúde: 
Deve consultar o seu médico. Dinheiro: Um colega de trabalho 
pode dificultar-lhe a vida.

Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

cAprIcórNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos 
da sua cara-metade. Saúde: Evite comer alimentos demasiado 
pesados pois a tendência é para digestões difíceis. Dinheiro: 

Período favorável a iniciar um curso de formação profissional. 
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AquárIO: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricida-
de. Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa dis-
cussão insignificante e sem fundamento. Saúde: Tendência para 
a depressão. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir. 

Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

pEIxEs: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode precisar da 
sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Po-
derá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período muito 

favorável. Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

cArNEIrO: Carta Dominante: o Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Saúde: O seu 
descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma 
dieta. Dinheiro: é importante que faça uma análise onde destaque 

os seus últimos investimentos. Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

tOurO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do passado. 
Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção ao seu 
trabalho, pois é possível que alguém procure desfazer aquilo que 

lhe levou tanto tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

gémEOs: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu relacionamento 
amoroso. Saúde: é possível que tenha alguns problemas circulatórios.  
Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute por conseguir 

atingir os seus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

cArANguEjO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará com 
que se sinta muito querido e desejado pelos seus amigos. Saúde: 
Seja mais consciencioso. Dinheiro: Durante este período poderá 

andar mais nervoso do que o habitual, pois terá uma certa dificuldade em 
cumprir os seus compromissos. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

lEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. 
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, contudo 
evite ser demasiado exigente. Saúde: Concentre a sua atenção. 
Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com 

que tenha de fazer uma escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

vIrgEm: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. 
Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos. 
Saúde: é possível que uma corrente de ar lhe provoque uma 

constipação. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba 
aproveitá-las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

bAlANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Sentirá 
muita vitalidade. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado 
pelo seu superior hierárquico que o saberá recompensar da melhor 

forma. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado. 
Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá 
sentir-se esgotado e sem energia. Dinheiro: Período muito favorecido. 

Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

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

linha aberta:
514 790.0251

ContaCto PubliCitário:
514 366.2888

domingo das 16h às 18h
5877 PaPineau, montreal, QC

Produtora

rosa Velosa

Horóscopo maria helena martins

lOIrA mÃE DE gémEOs
Conversa entre uma morena e uma loira. Diz a loira:
- Minha querida! é para quando?
Responde a loira: - Dentro de duas semanas. Mas o pro-
blema é que são gémeos.
Diz a morena: - Gémeos? Isso é fantásticoa! Mas… Qual 
é o problema?
E responde a loira:
- O problema é que não estou mesmo a ver quem é o pai 
do segundo…

mOINhO DE vENtO NO AlENtEjO
Um casal lisboeta viajava de carro numa estrada do inte-
rior alentejano e, a certa altura, depara com um trabalha-
dor sentado perto de um chaparro. O tipo do carro pára e 
saúda o homem: - Bom dia!
O alentejano: - Bom dia, amigo. Antão, o que manda?
O outro: - é que nós já passámos algumas vezes por 
aqui e, hoje, vínhamos com muita atenção para ver se 
dávamos com um moinho de vento que estava no cimo 
daquele morro…
Interrompe o alentejano: - Havia si senhori um moinho de 
vento! Êli já cá nã está, mas olhi, o vento vai ficândo…

AlENtEjANO bArrIguDO
Pergunta um alentejano a outro:
- Ó compadri, vocemecêi o que me diz àquela barriga 
grandi que o magano de Zéi da Pipa têi?

Responde o outro:
- Olhi, amigo, se quéri que lhe diga, nã sê! Cá p´ra mim, 
uma barriga assim tã grandi, pódi sêri por êli comer mui-
to, mas tambê pode sêri que a barriga sêja assim para 
êle poder comer muito…

hOrIzONtAIs: 1. Inundo. Querida. 2. Avançava. Foras 
em socorro. 3. Gracejar. Proteção (fig.). Sódio (s.q.). 4. 
Parte do lombo do boi, entre a pá e a extremidade do 
cachaço. Amante, apreciador. 5. Contr. da prep. de com o 
art. def. o. Afabilidades. 6. Que não está cozido. Contr. da 
prep. de com o art. indef. um. 7. Doença sem importância 
(pop.). Parte mais larga da enxada. 8. Que se refere à 
Polónia. Que tem de facto existência. 9. Ruténio (s.q.). 
Levanta. Salto brusco. 10. Estabelecimento de caridade 
onde se recolhem e educam órfãos. Sobre (prep.). 11. 
Que perdeu a razão, alienada. Albergue.

vErtIcAIs: 1. Libertino. Proveito. 2. Não religioso. Ha-
bitante da Mauritânia. 3. Mulher acusada de um crime. 
Óxido ou hidróxido de cálcio. Designa nojo ou desprezo 
(interj.). 4. Gálio (s.q.). Distintivo. Antes de Cristo (abrev.). 
5. Vazia. Substância amarga extraída do guaco. 6. Servir-
-se. Tareia. 7. Efeminado. Atrela. 8. Forma antiga de mim. 
Acampamento mourisco. Ósmio (s.q.). 9. O espaço aé-
reo. Dotes naturais. A minha pessoa. 10. Prejuízos. Do-
cumento escrito. 11. Guarnecer de asas. Leito conjugal.

Portugal e as sanções da ue

O atual governo tem pri-
mado por uma extre-

ma competência na política 
interna, na forma como an-
gariou o apoio de partidos 

mais “esquerdistas” com políticas muitas ve-
zes contrárias ao pS, mas também na relação 
institucional que tem mantido com o recente-
mente empossado presidente da república, e 
acima de tudo na aura mística que tem sabido 
manter que tudo corre bem, tudo é flores e fa-
cilidades.
Em contrapartida o governo tem manifestado 

uma forte incompetência na gestão de expecta-
tivas no estrangeiro, nas relações com a União 
Europeia (UE), nas relações com os mercados fi-
nanceiros, na criação de uma imagem de Portugal 
atrativa para o investimento externo dada a insta-
bilidade que se vive em muitos locais do mundo e 
dos quais Portugal poderia lucrar posicionando-se 
como um “porto seguro” para empresas, investi-
mentos e outras iniciativas. Mas nada disso! As-
sumindo uma posição, que eu não chamaria de ra-
dical, mas de antagónica e muitas vezes gozadora, 
passa ao lado disto tudo como se nada o afetasse, 
como se não dependesse do financiamento exter-
no, como se não dependesse da UE para manter 
as suas contas “à tona d’água”! As sanções, que à 
hora que escrevo aparentemente já não existirão, 

havendo talvez uma declaração de incumprimento 
mas sem consequências, serão entretanto adiadas 
por algumas semanas até o governo apresentar 
e comprometer-se com um plano B que permi-
ta corrigir as deficiências que já se vão notando. 
Assinalo que as diversas alterações para baixo do 
crescimento, a falta de relançamento da economia 
acrescido da dificuldade de atrair investimento e 
a desaceleração do crescimento das exportações 
(fruto de uma conjetura internacional difícil, é 
preciso dizê-lo), intensificam este alerta que já se 
vem dando. Julgo que todos os portugueses estão 
de acordo que as sanções são injustificadas e vêm 
em má hora na conjetura atual, contudo foi e é 
uma imprudência diversas reversões de medidas 
pois o sinal que é dado para o exterior é totalmen-
te contrário ao que nos convém. 
Julgo que o governo português e Portugal nada 

ganham guerreando a UE, no entanto têm mani-
festado uma extrema inabilidade na política eu-
ropeia. Certamente as sanções não interessam a 
ninguém, nem mesmo a alguns países como a 
França, que pelas mesmas regras deveria ser tam-
bém sancionada. Ou mesmo a Alemanha que no 
passado também feriu os limites do défice. No en-
tanto, o governo não tem sabido e não tem conse-
guido politicamente descolar de uma imagem de 
radicalismo esquerdista que já se provou na prá-
tica como insustentável, e que antagoniza a mão 
que nos dá de comer. Não estou com isto a dizer 
que devemos nos vergar a tudo, mas há caminhos 
mais eficazes na defesa dos nossos interesses ex-
ternos. Desde que tomou posse, o governo parece 
mais concentrado em ter uma imagem atraente 
cá dentro sem consideração pela imagem exter-
na o que é altamente imprudente. Nem a infeliz 
e também imprudente declaração do ministro das 
finanças alemão, que em vez de se preocupar com 
o Deutsche Bank que falhou os testes de stress da 
reserva federal norte americana veio a público, 
completamente fora do contexto do evento onde 
participava, afirmar que Portugal necessitaria de 
um segundo resgate caso não cumprisse os seus 
objetivos financeiros, foi o suficiente para alertar 
o governo que há urgência em trabalhar a percep-
ção externa que têm de Portugal. A sensação que 
dá é que os nossos políticos continuam virados 
para um jogo de politiquice interna, tendo como 
exemplo o “ping pong” mediático entre a anterior 
ministra das finanças do PSD e um deputado so-
cialista sobre quem tem a culpa desta história do 
défice. Esta politiquice interna deteriora a percep-
ção externa de Portugal e com isso torna-se cada 
vez mais pesado o fardo de ultrapassarmos as di-
ficuldades financeiras, mesmo com a pretensa aju-
da de financiamento, o que prolonga o sofrimento 
de toda uma nação.
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A minha vida tornou-
-se um desastre. perdi 
o meu trabalho e a mi-
nha relação familiar 
a degradar-se de dia 

para dia. visitei outros conselhei-
ros e curandeiros e só o Anjo me 
voltou a dar a esperança e pude 
assim reconstruír a minha rela-
ção. Obrigada Anjo

toda a mi-
nha família 
veio do meu 
país para nos 

visitar e conosco celebrar 
o nascimento do nosso pri-
meiro filho. Um sonho que 
se tornou realidade depois 
de muitos anos de frustra-
ções, encontrei finalmente a 
boa pessoa. Obrigado Anjo. 
Claudia.

era um homem 
de negócios com 
sucesso mas no 
último ano tudo 
começou a ir mal 

ao ponto de quase entrar em 
banca rota. Consultei o AnjO 
e ele livrou-me da bruxaria 
que o meu vizinho me tinha 
imposto. jACOB

voltámos a 
viver como 
f a m í l i a 
outra vez 
depois de saír-mos da 
banca rota,devido a 
um ritual voodoo que 
nos tinha destruído. 
Agora estamos de saú-
de e protegidos contra 
as más influências
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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

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
5 de julHO de 2016

1 eurO = CAd 1.443480
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

importAdores

inFOrmAçãO pArA quem lÊ.
reSultAdO pArA quem AnunCiA.

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

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

centros

inFOrmAçãO pArA quem lÊ.
reSultAdO pArA quem 

AnunCiA.

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. 
Várias renovações. Quintal. Garagem dupla. 

Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

Belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

Cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de três. perto de todos 

os serviços , transportes e Parc 
Lafontaine. $259 000 nego.

muItO INtErEssANtE!

Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave aca-
bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier 

e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000

triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba-
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis-
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000

Aluga-se apartamento na bela rua Des érables 
(perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal 
pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.

875$/mês
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

empregos

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

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 dinâmico 
para uma companhia de imóveis. 

Bom salário para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Companhia em paisagismo está
à procura de homens com ou

sem experiência com
carta de condução.

514-242-7649

renoVAção | mAnutenção | repArAções
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho, 

subsolo, etc. 438-396-8160

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

Controle o seu peso. Sinta-se no seu 
melhor. Resultados garantidos. 
Pacote de experiência, 3 DIAs. 
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

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:
• préposé entretien ménager travaux lourds
• préposé entretien ménager travaux légers
• mécanicien machines fixes 4a et 4b
• homme à tout faire
• desserveuses
pOrtAs AbErtAs no dia 7 de julho de 2016 no 
hotel “Embassy suites” situado no 208, rua Saint-
-Antoine oeste, Place d’Armes. Horário: 10h às 
17h. Enviar o vosso CV: recrutement@gdi.com.

†

serViços

ANtóNIO DE mAtOs rEbElO
1923 – 2016

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, no passado dia 29 de 
junho de 2016, com 93 anos 
de idade, de António de Ma-
tos Rebelo, esposo de Silvina 
Frazão de Matos, natural de 
Cabouco, Lagoa, São Miguel, 
Açores, pai do falecido Eduar-
do.
Ele deixa na dor sua esposa 
Silvina, filhos/as Joseph, Eno-
dia (António Almeida), Lucy 
(Jeff Haller), Goretti (Jimmy 
Michos), Tina (José Matos) e Manuel (Sym Sukkar), ne-
tos/as, bisnetos/as, irmãos Mariano e João, cunhada, 
sobrinhos/as, primos/as, assim como restantes familia-
res e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6520, St-Denis, Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues: 514-918-1848
Missa de corpo presente foi segunda-feira dia 4 de julho 
de 2016, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60 rua Rachel 
oeste, foi sepultado em cripta no Cemitério Notre-Da-
me-des-Neiges.  
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

† mArIA DA AscENÇÃO
DOs sANtOs mArtINs

Faleceu em Montreal, no dia 29 de 
junho de 2016, com a idade de 90 
anos, a Sra. Maria da Ascenção dos 
Santos Martins, natural de Covões, 
Labrengos, Cantanhede, Portugal, 
esposa do já falecido Sr. António 
Estarreja.
Deixa na dor sua filha Maria Armin-
da (Manuel Nelson de Jesus), filhos 
Hélder Dinis (Ana Sofia Pereira), e 
Luis Filipe. Três(3) bisnetos Ricar-
do, Lara e Elisabete, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

Missa de corpo presente foi terça-feira 5 de julho de 
2016 às 10h na igreja Santa Cruz. O seu corpo será 
transladado para Covões, Cantanhede, Portugal.
A família vem por este meio, agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres, ou que de qualquer forma se associaram na dor. 
Bem Hajam.

empregos

† luís cArNEIrO
Faleceu em Montreal, no dia de 28 
de junho de 2016, com a idade de 
65 anos, o senhor Luís Carneiro, 
natural de Vila das Aves, Santo 
Tirso, Porto, esposo da Sra. Maria 
de Fátima Machado.
Deixa na dor a sua esposa, suas 
filhas Ângela e Nani, netos Sean, 
Nayan e Jayden, seus genros, e 
muitos mais familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Danny pena

A missa fúnebre foi, sábado 2 de julho de 2016, às 10h, 
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio, agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres, ou que de qualquer forma se associaram na 
dor. Bem Hajam.

† jOAquIm cArlOs frAzÃO
Faleceu em Montreal, no dia 3 
de julho de 2016, com a idade 
de 84 anos, o Sr. Joaquim Car-
los Frazão, natural de Alcanena, 
Portugal, esposo da Sra. Maria 
Nazaré Pereira.
Deixa na dor sua esposa, seus/a 
filhos/a Joaquim (Luísa Pinhei-
ro), Gracinda e Carlos, seus/as 
netos/as Richard, Andrew, Ray-
mond, Matthew, Kayla e Emma, 
seu bisneto Alexandre, cunha-
dos/as, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Em vez de enviar flores, convida-
mos todos a fazer um donativo a 
fundação Joaquim Frazão ou a 
sociedade dos diabetes, será muito apreciado.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira, das 18h às 
22h e sexta-feira, das 8h às 9h30. A missa de corpo 
presente será, sexta-feira 8 de julho às 10h, na igreja 
Santa Cruz. Será transladado para Alcanena, Portugal. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., h2W 1Z3

Alain Côté O.D.

Restaurante bastante conhecido na 
comunidade portuguesa e através de 
Montreal está à procura de novos em-
pregados.

1- Posto: Pessoa para limpeza
Condições: 35h por semana;
Trabalho durante a noite (das 22h à 6h)
Manutenção e limpeza do restaurante 15$/h

2- Posto: Caixeira 
Condições: 24-30h por semana
Trabalho durante o dia
Salário bastante interessante + gorjeta

Antoine: 514-688-1015

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

pAtrícIA: 514-814-0362

Cozinheiro/a Com exPeriênCia em 
Cozinha tíPiCa Portuguesa.

5 dias Por semana (35 a 40/h).
António: 514-501-4799

pAIsAgIstA rObErt cAuccI
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de

pedra e alcatrão com experiência 
e carta de condução

de classe 5. Precisamos também um
assistente paisagista. Assunto sério e

salário segundo a experiência.

514-766-8390
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sudoKu

solução

hOrIzONtAIs: 1. Alago, Amada. 2. Ia, Acudiras. 3. Rir, Asa, Na. 4. 
Acém, Amador. 5. Do, Agrados. 6. Cru, Dum. 7. Macacoa, Pá. 8. Polaco, 
Real. 9. Ru, Iça, Upa. 10. Orfanato, Em, 11. Louca, Asilo.
vErtIcAIs: 1. Airado, Prol. 2. Laico, Mouro. 3. Ré, Cal, Fu.
4. Ga, Marca, AC. 5. Oca, Guacina. 6. Usar, Coça. 7. Adamado, Ata. 8. 
Mi, Aduar, Os. 9. Ar, Dom, Eu. 10. Danos, Papel. 11. Asar, Tálamo.

1

8

1

5

4

3
1 4

7

7

4

7

efemérides

6
3

9

9

3

dicionário sentimentAl dA ilhA de são miguel

8
2

4

3
6

2

3

reCeitA dA SemAnA

ingredientes:

baCalhau à brás Com alho-FranCês

PreParação:

8
6

6

2

300 g de bacalhau; demolhado e desfiado; 
300 g de alho-francês; 200 g de batata palha; 
100 g de azeitonas; pretas; 100 g de cebola; 

100 g de azeite; 6 ovos; 1 dente de alho; Salsa picada 
q.b.; Sal e pimenta q.b.

Coloque no copo do robot o azeite, a cebola e 
o alho descascados e o alho-francês cortado 
em pedaços. Ligue 6 segundos na velocidade 

5. De seguida, programe na temperatura vapor, durante 
6 minutos, na velocidade 1. 2 Junte o bacalhau desfiado 
e programe a 100ºC, durante 5 minutos, na velocidade 
mínima invertida. Adicione a batata palha e programe 
novamente a 100ºC, durante 3 minutos, na velocidade 2 
invertida. Retire e coloque tudo numa frigideira. 3 Leve 
a frigideira a lume brando, regue com os ovos batidos e 
envolva tudo muito bem, até obter a consistência dese-
jada. Retifique o sal, tempere com pimenta, polvilhe com 
salsa picada e decore com as azeitonas.

DAr um ENsAIO: Dar um sova. E, como se presume 
que uma peça de teatro não seja ensaiada apenas uma 
vez, o desgraçado que sofre o ensaio será bem sovado.

Dar uma guinada: Dar uma volta para o lado. Diz-se a 
propósito dos automóveis, quando o volante dá uma vol-
ta precipitada. As condutoras são exímias a realizar esta 
difícil operação, explicando:

- O “guiador” fugiu-me da mão!

Mais grave é, porém, quando a vida dá uma guinada...

Daqui para diante: doravante. Promessa. Intenção para 
o futuro, mas. como se sabe, nem sempre concretiza-
mos o que prometemos...

-Daqui para diante, nunca mais direi mentiras.

mortes e estroPiamentos na estrada

É uma questão de sobrevivência conduzir 
em alguns países desta europa e o nos-

so portugal não é exceção. mas, nas estra-
das portuguesas, qualquer método de sobre-
vivência é bem-vindo. nunca é demais ter o 
máximo cuidado com os disparates de alguns 
condutores. especialmente em épocas de na-
tal, vésperas de exames e nos meses de verão, 
com a visita de muitos turistas e o regresso 
ou visita de muitos dos nossos compatriotas 
à pátria mãe.
Essa lição proveitosa, percebia logo nos meus 

primeiros anos que comecei a conduzir neste 
Canadá, nos idos anos 60 e, na minha primei-
ra visita ao país onde nasci – o meu querido 
Portugal. E logo me apercebi que conduzir em 
Thunder Bay, Ontário (onde aprendi a condu-
zir) e conduzir em Portugal havia, e acho que 
ainda há, muita diferença... Aqui, infelizmente, 
cometem-se muitos erros nas estradas pondo 
em risco a vida de outros condutores, passagei-
ros e transeuntes.
Segundo as estatísticas, nos últimos anos me-

lhoramos um bocadinho. Ou seja,  morrem me-
nos pessoas nas estradas portuguesas. Todavia, 
continuamos líderes da Europa (com a boa e já 
habitual companhia da Grécia) em mortes e es-
tropiamentos na estrada. E Julho – este mesmo 
mês que acaba de começar – costuma ser o mais 
acidentado, dizem as estatísticas. A velocidade 
excessiva é a maior causa e responsável por 
muitos acidentes de que resultam muitas mor-
tes e feridos graves. Entretanto, as causas (não 
identificadas) crescem cada vez mais – o que é 
grave, porque o que não tem identidade, a bem 
dizer, não existe. E não existindo, a segurança 
nas estradas do País também não melhora.
Há tempos, alguém fez esta pergunta: “Faz-me 

realmente confusão que um país tão estrénuo 
na defesa da vida intra-uterina seja tão frouxo 

na defesa da vida autónoma. Em que é que um 
condutor embriagado é diferente de um bom-
bista suicida?, alguém será capaz de nos expli-
car? Em que é que alguém que despreza os li-
mites de velocidade e ultrapassa em curvas sem 
visibilidade se destingue de um terrorista assas-
sino?” Na realidade, todos nós conhecemos de-
masiadas pessoas a quem morreram filhos, pais, 
irmãos e outros familiares e amigos, às mãos 
desses assassinos ‘automobilizados’ e muitos 
outros que foram atiradas para as cadeiras de 
rodas por causa dos “galifões” do asfalto que 
muitas vezes sobrevivem – impunes. Outros di-
rão que: “As estradas portuguesas só poderão 
tornar-se rotas de prazer e descanso quando a 
condução perigosa for considerada um crime 
que efetivamente é, e punida da mesma forma 
que todos os outros atentados  à vida humana”.
Entretanto, há quem nos lembre que as mulhe-

res conduzem com mais segurança do que os 
homens; Inês Pedrosa, num artigo “Mulheres 
ao Volante”, escreveu: “Apelo às mulheres para 
que exijam o volante. Encaixem os maridinhos 
no assento de trás com o sinto posto e partam 
para férias calmamente, com o vagar expedi-
to e o sentido prático que, por muito que não 
se queira, parecem ser mesmo atributos femi-
ninos. Porque, o asfalto lusitano é um trajeto 
de marialvas, delfins fantasmagóricos de coisa 
nenhuma, criaturas que se agarram à cilindra-
da como se nela residisse a poção mágica da 
masculinidade. Lembremo-nos; em caso de aci-
dente, as pessoas não têm peças sobresselentes 
nem suplentes. E, sobretudo, a vida não é uma 
metáfora”.
O desejo de realizar nasce connosco. dese-

jamos fazer qualquer coisa digna e chegar 
mais além... Como, por exemplo, sermos 
mais prudentes em tudo que fazemos... tudo 
é possível, e a pedra angular do sucesso e da 
realização  é a vOntAde de o fazer... te-
nham todos um Bom dia...

AuguStO mACHAdO
AmAchADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

1535 - O humanista Sir Thomas More, autor de “Utopia”, 
é condenado à morte pelos tribunais de Henrique VIII 
de Inglaterra.
1809 - Pio VII é preso pelas tropas francesas de Napo-
leão Bonaparte, sendo levado para França. Apenas em 
1812 regressará a Roma.
1843 - Morre o poeta Johann Friedrich Hölderlin, figura 
maior do Romantismo alemão. Tinha 73 anos.
1854 - Realiza-se a primeira reunião do Partido Repu-
blicano dos EUA.
1885 - Louis Pasteur inocula a primeira vacina bem su-
cedida contra a raiva, num rapaz mordido por um cão.
1898 - Nasce o compositor alemão Hans Eisler.1907 – 
Nasce a pintora mexicana Frida Kahlo.
1917 - Grande Guerra 1914-18. Forças árabes coman-
dadas por TE Lawrence tomam o porto de Aqaba, aos 
turcos.1919 — Primeira travessia do Oceano Atlântico 
por um dirigível de fabrico britânico. Cumpriria ainda a 
viagem de regresso ao Reino Unido.1922 — No Brasil, 
ocorre a Revolta dos Tenentes, comandada por Sequei-
ra Campos, contra as situações de privilégio de políticos 
e dos donos das plantações de café.1923 – é consti-
tuída a URSS e consagrado Lenine como líder, com a 
aprovação da Constituição Federal e do órgão supremo, 
o Congresso dos Sovietes.
1945 - A Nicarágua é o primeiro país do mundo a aceitar, 
oficialmente, a Carta das Nações Unidas.
1957 - Os jovens britânicos Paul McCartney e John Len-
non conhecem-se em Liverpool, no final de um concer-
to da banda Querryman, liderada por Lennon.1962 — 
Morre, aos 64 anos, o escritor norte-americano William 
Faulkner, autor de “O Som e a Fúria” e “Luz em Agosto”, 
Prémio Nobel da Literatura em 1949.1964 — A Nias-
salândia, protetorado britânico desde 1891, ascende à 
independência com o nome República do Malawi.
1970 - Guerra Colonial. Operação Nó Górdio. Assalto 
das tropas portuguesas à Base Gungunhana, da Freli-
mo, no planalto central de Moçambique, concebida por 
Kaúlza de Arriaga. Morrem dezenas de pessoas e há 
centenas de feridos. A guerra aumenta de intensidade 
no Norte e alastra em direção a Sul.
1971 - Morre o compositor e músico de jazz Louis Arms-
trong, “Scatchmo”. Tinha 69 anos.
1989 - Os EUA destroem o último míssil Pershing 1-A do 
seu arsenal militar. O líder da URSS Mikhail Gorbatchov 
declara, perante o Conselho Europeu, que Moscovo não 
interferirá nas decisões políticas tomadas pelos diferen-
tes países de Leste.
1992 - A Comunidade Europeia concede a Angola um 
auxílio de 360 mil contos para o processo de recensea-
mento eleitoral.
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brasil FC rePresenta Cidadãos brasileiros em montreal

montreal tem mais ou menos 3,6 milhões 
de habitantes, e uma vasta comunidade 

de brasileiros em seu território. e dentro des-
ta comunidade, 12 guerreiros resolveram re-
presentar seu país no desporto mais popular 

do mundo... O futebol!
O Brasil FC de Montreal é uma equipa de fute-

bol amador formado por Leonardo Ramalho, no 
ano de 2014, com  propósito de unir  mais ain-
da amigos, familiares e cidadãos brasileiros que 
habitassem Montreal e que ainda não se conhe-

cessem. A ideia foi tão bem aceite pela comuni-
dade que a equipa tem diversos seguidores em 
sua página no Facebook, tanto no Canadá como 
fora dele.
Após dois anos de estruturação e títulos, o Bra-

sil FC se inscreveu na Liga TotalCampo, divisão 
C1, jogada no CÉGEP Marie-Victorin, todas as 
sextas-feiras. O campeonato é considerado um 
dos mais difíceis dentre todas as Ligas amadoras 
em Montreal, e isso motivou ainda mais todos os 
atletas do famoso "Esquadrão Canarinho".
Com um estilo de jogo arrojado e muito téc-

nico, o Brasil FC mostra ao público como o 
futebol brasileiro é diferente do canadiano. O 
goleiro Leonardo Ramalho, jogador semiprofis-
sional e uma das estrelas do time, treina quatro 
vezes por semana para se manter em forma. A 
defesa é formada por Gil Moni e João Daniel, 
que entrosados formam a defesa menos vazada 
da Liga TotalCampo. O meio campo é forma-
do por Lucas Hallais, Marco Carneiro e Rodri-
go Lima. O primeiro é considerado homem de 
confiança do técnico Leandro Mendonça, já que 
desempenha muito bem a função de marcador 
e sabe armar jogadas com muita técnica. Mar-
co Carneiro também é chamado de intocável no 
esquema da equipe e sempre começa as partidas 

jogando aberto pela esquerda e finalizando jo-
gadas de curta e média distâncias. Rodrigo é um 
típico meio atacante, sempre aparecendo muito 
bem para transformar ataques em golos. Bruno 
Farias é o centroavante da equipa, prendendo 
muito bem a bola no ataque e deixando os de-
fensores adversários sem reação. E o "Esquadrão 
Canarinho" também tem outras armas, algumas 

delas vindas fora do Brasil. Fabio Castillo, co-
lombiano de Bogotá é mais um sul-americano no 
elenco. E para alegria da comunidade lusa, dois 
jogadores portugueses fecham a lista de estran-
geiros na equipa. Gabriel Tavares, meio campo e 
artilheiro do Brasil FC na temporada tem raízes 
na ‘Terrinha’. David Ribeiro, de Ponte da Barca, 
é o outro atacante da equipa.
Em primeiro lugar, invicto e com a melhor de-

fesa do campeonato, o Brasil FC de Montreal 
continua sua bela história de unir a comunida-
de brasileira através do desporto, de mostrar ao 
Quebec toda a qualidade desta equipa, de conti-
nuar em busca de mais um título e de fazer histó-
ria dentro do Canadá.

leAndrO mendOnçA

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



A Voz de PortugAl  |  6 de julho de 2016  |  P. 14

Festejos da Vitória de Portugal em montreal
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2016/06/25 SUíçA              1-1(4-5)G.P. pOlóNIA
  pAís DE gAlEs 1-0 IRL. DO NORTE
  CROÁCIA 0-1(A.P.) pOrtugAl
2016/06/26 frANÇA 2-1 REP. DA IRLANDA
  AlEmANhA 3-0 ESLOVÁQUIA
 HUNGRIA 0-4 bélgIcA
2016/06/27 ItálIA 2-0 ESPANHA
  INGLATERRA 1-2 IslâNDIA

OItAvOs-DE-fINAl

quArtOs-DE-fINAl
2016/06/30 POLÓNIA 1-1 (3-5) PORTUGAL
2016/07/01 pAís DE gAlEs    3-1 BéLGICA
2016/07/02 ALEMANhA 0-0 (6-5) ITÁLIA
2016/07/03 frANÇA    5-2 ISLÂNDIA

F1: hamilton VenCe na última Volta

Hamilton ven-
ce na última 

volta após toque 
com rosberg. 
mais uma vez os 
dois pilotos da 

mercedes encostaram-se, mas o 
piloto alemão desta vez não rea-
giu  como habitualmente e a vitó-
ria ficou com Hamilton. Parecia 
mais uma daquelas corridas mo-
nótonas na história da F1, ros-

berg aproximava-se de mais uma 
vitória, aumentando a vantagem 
sobre o seu companheiro, até que 
na última volta tudo mudou. Ha-
milton tentou ultrapassar ros-
berg e o alemão fechou a porta, os 
dois tocaram-se e o líder do cam-

peonato acabou por ficar com a 
asa quebrada, deixando a vitória 
de bandeja ao inglês 
Felipe Massa que estava fazendo 

uma corrida discreta, abandonou 
na volta 65, Hulkenberg e Alonso 
também abandonaram, enquanto 
isso, Raikkonen se aproximava de 
Verstappen, em busca do pódio e 
Hamilton pressionava Rosberg em 
busca da vitória. Na última volta 
tudo aconteceu, Hamilton foi pra 
cima de Rosberg com tudo, o ale-
mão fechou a porta e o inglês saiu 
da pista e quando voltou, os dois se 

tocaram, quebrando a asa dianteira, 
Hamilton assumiu os comandos , 
vencendo a prova, a segunda po-
sição ficou com Max Verstappen, 
seguido por Kimi Raikkonen. Nico 
Rosberg, com miséria terminou ain-
da na quarta posição.

HÉlder diAS
hDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Presença na Final Pode ColoCar
Portugal na taça das ConFederações

Como os alemães são cam-
peões do mundo têm o seu 

lugar garantido. portugal mesmo 
não ganhando o euro, mas asse-
gurando um lugar na final, pode 
ter boas notícias. 

Se Portugal vencer o País de Gales e 
a Alemanha triunfar diante da França, 
Portugal fica com um lugar garantido 
na Taça das Confederações de 2017, 

que se vai realizar na Rússia. Isto por-
que a Alemanha é campeã do mundo 
e já tem o seu lugar garantido na com-
petição. A Taça das Confederações é 
um torneio que acontece de quatro em 
quatro anos, organizado pela FIFA, e 

que junta os seis campeões continen-
tais, mais o país anfitrião e o campeão 
mundial. No total são oito países que 
lutam pelo troféu.

mEIAs-fINAIs
2016/07/06 PORTUGAL 15:00 PAíS DE GALES
2016/07/07 ALEMANHA 15:00 FRANçA
fINAl
2016/07/10 VENCEDOR  15:00 VENCEDOR

PORTUGAL OU PAíS DE GALES                   ALEMANHA OU FRANçA

Cardozo Pode reduzir
ordenado Para rumar
a alValade
Cenário que coloca o anti-

go avançado do Benfica no 
Sporting tem cada vez mais for-
ça. jorge jesus pediu e Bruno de 
Carvalho acedeu. 
O Sporting está a negociar com o 

Trabzonspor o passe de Oscar Car-

dozo, antigo avançado do Benfica 
que o atual técnico dos ‘leões’ co-
nhece bastante bem. De acordo com 
o jornal Record, a possibilidade do 
ponta de lança paraguaio rumar a 
Alvalade é cada vez maior, sendo 
que Cardozo já informou o clube 
turco que quer sair. O jogador acei-
taria até baixar o seu ordenado para 
ingressar no Sporting, depois de ter 

sido convencido por Jesus a analisar 
os números propostos pelos ‘leões’. 
Na Turquia, Cardozo recebe cerca 
de 2,5 milhões de euros líquidos por 
ano, uma realidade que é impensá-
vel para o Sporting. O emblema 
‘leonino’ estará apenas na disposi-

ção de oferecer 1,5 milhões anuais, 
um valor que, segundo o Record, o 
paraguaio estaria disposto a aceitar. 
quanto ao seu clube, o trabzons-

por já fez saber que está também 
recetivo à venda do paraguaio, o 
que ajuda a concluir que este ne-
gócio tem cada vez mais pernas 
para andar.

ex-’leão’ andré santos regressa a
Portugal Para rePresentar o arouCa

O médio português André San-
tos é o mais recente reforço do 

Arouca. Depois de uma temporada 
de enorme sucesso no Metz, onde 
conseguiu a subida da Ligue 2 para 
o principal escalão francês, o antigo 
jogador do Sporting irá ficar ligado 
ao emblema aveirense nas próximas 
duas temporadas.
O médio já se treinará esta segun-

da-feira à tarde às ordens de Lito 
Vidigal. “Agora é oficial FC Arou-
ca. Contente por começar uma nova 
época com novos desafios pela 
frente”, pode ler-se na página do 
Facebook de André Santos.
O futebolista de 27 anos regressa 

assim a Portugal depois de passa-
gens por Turquia (Balikesirspor) e 
França (Metz).
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