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PIRI PIRI PLATEAU
415 MONT-ROYAL EST, 

MTL QC H2J 1W2 • 514 504 6464

PIRI PIRI MASSON
3038 MASSON, 

MTL QC H1Y 1X6 • 514 419 5620
VISITEZ-NOUS

WWW.PIRI-PIRI.CA

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Combinem.
Poupem.

Dia De Portugal
      De Camões 
           e Das ComuniDaDes
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cArNEIrO: Carta Dominante: 5 
de Espadas, que significa Avare-
za. Amor: Não seja mal-humora-
do, cultive diariamente o otimismo.

Saúde: Faça alguns exercícios físicos, 
mesmo em sua casa. Dinheiro: Não deixe 
para amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

tOurO: Carta Dominante: Os 
Enamorados, que significa Esco-
lha. Amor: Exprima os seus sen-
timentos sem medo de ser ridícu-

lo. Saúde: Cuidado com o frio. 
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

gémEOs: Carta Dominante: 
A Justiça, que significa Justiça. 
Amor: Deixe o orgulho de lado 
e peça desculpa quando errar. 

Saúde: Agasalhe-se mais, pois as cons-
tipações andam por aí. Dinheiro: Cuidado 
com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

cArANguEjO: Carta Dominan-
te: A Estrela, que significa Prote-
ção, Luz. Amor: Não seja injusto 
com os seus amigos, pense bem 

naquilo que diz. Saúde: Procure o oftal-
mologista, pois essas dores de cabeça 
podem estar relacionadas com os seus 
olhos. Dinheiro: Tudo estará dentro da 
normalidade.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEÃO: Carta Dominante: 3 de 
Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Se existir desconfianças 
entre o casal, será difícil a har-

monia. Saúde: Na saúde em geral não se 
sentirá muito bem. Dinheiro: Poderá ter 
tendência para gastar mais do que habi-
tualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de Espa-
das, que significa Sucesso. Amor: 
Sentir-se-á irresistível e sentimen-
tal. Saúde: Poderão surgir blo-
queios de ordem psicológica.
Dinheiro: Oportunidade para exe-

cutar aquele projeto com êxito.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 
de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: Não viva obcecado com a 
ideia de perder a pessoa que tem 

ao seu lado. Saúde: Não se desleixe e 
cuide de si. Dinheiro: As suas economias 
estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
5 de Ouros, que significa Perda, 
Falha. Amor: Procure ser mais ex-
trovertido, só tem a ganhar com 

isso. Saúde: Cuidado com as correntes 
de ar, está com tendência para se consti-
par. Dinheiro: Se pretende investir, esta é 
uma boa altura para o fazer.
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

sAgItárIO: Carta Dominante: 
Rei de Ouros, que significa Inte-
ligente, Prático. Amor: Festeje as 
datas importantes da sua relação.  

Saúde: Vá ao médico, nem que seja por 
rotina. Dinheiro: Pense bem antes de to-
mar qualquer tipo de decisão nesta área.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: A har-
monia reina na sua família. Saúde: 

Previna-se contra otites. Dinheiro: As suas 
finanças poderão sofrer uma quebra acen-
tuada. Números: 1, 12, 26, 36, 44, 46

AquárIO: Carta Dominante: Rai-
nha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Se não disser aquilo 
que sente verdadeiramente, nin-
guém o poderá adivinhar. Saúde: 

Cuidado com o excesso de açúcar no seu 
sangue. Dinheiro: Este é um período em que 
pode fazer uma pequena extravagância, 
mas não se exceda. Números: 2, 13, 37, 45, 
47, 49

pEIxEs: Carta Dominante: 10 de 
Ouros, que significa Prosperidade, 
Riqueza e Segurança. Amor: Não 
deixe que o seu orgulho fira a pes-

soa que tem a seu lado. Saúde: Faça uma 
caminhada por semana e verá como a sua 
circulação sanguínea vai melhorar. Dinhei-
ro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais 
tarde poderá vir a precisar de um dinheiro 
extra. Números: 4, 18, 19, 26, 37, 42

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

4231-b, boul .st-laurent, 
québec, canada, h2w 1z4

tél.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813

fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
A VOZ DE PORTUGAL

Tous droits réservés. Toute 
reproduction totale ou par-
tielle est strictement interdite 
sans notre autorisation écrite. 
Les auteurs d’articles, photos 
et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

Programação 
semanal

quArtA-fEIrA
11 DE juNhO                              
01:30 moda portugal
 chamusca
02:02 joana vasconcelos
 coração Independente
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:16 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:13 O preço certo
10:09 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 moda portugal
 chamusca
16:40 O preço certo
17:31 Os Nossos Dias
18:12 telejornal madeira
18:43 telejornal Açores
19:13 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:31 moda portugal
 chamusca
21:01 Os filhos do rock
21:58 joana vasconcelos
 coração Independente
22:48 Eurotwitt 2014
 cidades Europeias
23:12 5 para a meia-Noite
00:13 tec@Net
00:28 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
12 DE juNhO                               
01:30 correspondentes
01:53 ler +, ler melhor
02:02 Dona tututa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:14 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:13 O preço certo
10:10 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:11 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:12 correspondentes
16:36 O preço certo
17:27 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:41 telejornal Açores
19:14 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:33 Edição Especial - vas-
co cordeiro (presidente gov. 
reg. dos Açores)
21:06 fatura da sorte
21:11 maternidade
21:57 Dona tututa
22:53 5 para a meia-Noite
23:54 Edição Especial
 vasco cordeiro
 (presidente gov. 
 reg. dos Açores)
00:26 telejornal Açores
00:59 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
13 DE juNhO                               
01:30 linha da frente
02:10 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:55 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:20 Edição Especial
 cOtEc 2014
21:50 linha da frente
22:20 poplusa
23:10 5 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
14 DE juNhO                               
01:30 um dia, cinco Estórias
02:05 portugal 3.0

03:00bom Dia portugal
05:45 Endereço
 Desconhecido II
06:30 moda portugal
07:05 portugal 3.0
08:00 jornal da tarde
09:15prós e contras
11:00 timor - leste contacto
11:30 canadá contacto 2014
12:00 Atlântida - Açores
13:30 moda portugal
14:00 Endereço
 Desconhecido II
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
16:00 linha da frente
16:30 Desafio Total
17:30 3 por uma
18:30 Edição Especial
 vasco cordeiro
 (presidente gov.
 reg. dos Açores)
19:00 24 horasDireto
20:00 cooli
20:40 telejornal madeira
21:10 telejornal Açores
21:40 cooli
22:20 zona mista
00:25 timor - leste contacto
00:55 canadá contacto 2014

DOmINgO
15 DE juNhO                               
01:30 biosfera
02:00 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal 
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 bairro Alto
07:05 Nha terra 
 Nha cretcheu 2014
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugal
14:25 cooli
15:00 telejornalDireto
16:15 Domingo do Espirito
 santo nos Açores
19:00 24 horasDireto
20:00 Dona tututa
20:40 telejornal madeira
21:15 telejornal Açores
22:05 futsal
23:35 3 por uma
00:25 áfrica do sul contacto
00:55 Europa contacto 2014

sEguNDA-fEIrA
16 DE juNhO                               
01:30 Especial saúde 2013
02:15 bairro Alto
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tarde
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 Especial saúde 2013
16:55 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:15 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:00 sinais de vida
21:45 programa a designar
22:20 bairro Alto
23:10 5 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
17 DE juNhO                               
01:30 Ingrediente secreto
02:15 viagem ao centro
 da minha terra
 horta
03:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
07:15 Os Nossos Dias
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:00 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
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HorósCoPo
Maria Helena Martins

Convite Dos morDomos De anjou
Fátima e Silvio Machado convidam todos os interessados a rezarem o terço 
em sua casa de 8 a 13 de junho. São todos bem-vindos no 2068 Place de 
Malaga, Vimont,  PQ, Laval, H7M 6C1 e a acompanharem-nos nas grandes 
festas no 14 e 15 de junho na arena Chenier, 8200 Avenue Chenier. 
Para mais informações: 450-669-3673 ou 514-594-1530.

são joão Batista no CluBe oriental
O Clube Oriental celebra, mais uma vez, o São João Batista no dia 23 de 
junho. Haverá música com o DJ Entre nós com o Marinho e Luís de Melo e a 
cantora quebequense Stephanie Debouie. Não podem faltar à nossa Marcha 
tradicional, comemorando os seus 30 anos a marchar. Não faltará os comes 
e bebes à portuguesa. Venham ao Oriental para este grandioso evento.Todos 
são bem-vindos.

missão santa Cruz
arraial De são joão
A Missão Santa Cruz convida todos ao Arraial de São João, terça-feira, 24 
de junho. Às 12h Eucaristia e serviço de almoço a partir das 13h. Animação 
musical: Dj Entre Nós com Mario Silva e Luis Melo. Às 17h Rancho Folclórico 
Português de Montreal, 19h Rancho Folclórico Ilhas de Encanto da Casa dos 
Açores do Quebec, 21h Marcha Popular da APC e Marcha Popular do Clube 
Oriental de Montreal

são joão no CluBe
Portugal De montreal
O Clube Portugal de Montreal organiza a partir das 16h30, a já tradicional noite 
de São João no Pátio das Cantigas do C.P.M. Haverá a tradicional sardinha 
assada com batata cozida, salada, pão de milho e de trigo, bifanas, chouriço 
assado, vinhos, cervejas e refrigerantes. Muita música popular. Os corpos 
gerentes do C.P.M. desejam a todos uma boa festa S. João.
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MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES

clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

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

Domingo: 10h00-13h30
10$

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Offert seulement au Québec. Taxes en sus. +Sur le réseau de Fido. La couverture n’est pas offerte dans certaines régions du Yukon, du Nunavut et des Territoires 
du Nord-Ouest. Des frais d’itinérance s’appliquent à l’extérieur du réseau de Fido au Canada. Consultez fi do.ca/itinerance pour obtenir de plus amples renseignements et pour connaître les tarifs d’itinérance au 
pays. 1. Offert uniquement aux clients actuels de Fido abonnés à un forfait mensuel avec facture incluant des services voix (seuls les forfaits prépayés et Données sont exclus). Le tarif pour les autres clients est de 
30 $ par mois. Les frais de temps d’antenne additionnel, d’interurbains internationaux, d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés mensuellement. L’appareil ZTE pour la Téléphonie 
résidentielle est requis et vendu séparément (40 $). Conçu pour une utilisation à la maison seulement (l’appareil ne peut pas être utilisé en itinérance). La carte SIM comprise avec l’appareil ne peut être utilisée 
qu’avec l’appareil ZTE pour la Téléphonie résidentielle. Le service Téléphonie résidentielle sans fi l fonctionne sur le réseau de Fido. Pour obtenir des renseignements importants sur le service d’urgence 9-1-1, 
consultez fi do.ca/911. Le téléphone fi laire avec ou sans cordon pour la ligne résidentielle n’est pas compris. Certains services ne sont pas compatibles. 2. Les appels interurbains partout au Canada comprennent 
les appels faits au pays sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido, accessibles à fi do.ca/modalites. 3. La fonction 
Renvoi d’appels comprend jusqu’à 2 500 minutes d’appel au Canada. 4. Selon votre emplacement, il se peut que vous ne puissiez pas transférer votre numéro à Fido ; consultez fi do.ca/transferabilite pour vérifi er 
votre admissibilité. 5. Données additionnelles : 10 $ pour 500 Mo ; utilisation excédentaire facturée par tranches de 10 $. Consultez fi do.ca/itinerance pour en apprendre davantage sur les tarifs de notre service de 
données en itinérance facturé à l’utilisation. 6. Le temps d’antenne ne comprend que les appels faits du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros canadiens, facturés à la minute. Le Renvoi d’appels coûte 
20 ¢. 7. Comprend les messages envoyés du Canada sur le réseau de Fido vers des numéros de sans-fi l canadiens, américains ou internationaux. Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation addition-
nelle (alertes, messages liés au contenu et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 8. Le service permet la réception et la sauvegarde de 
jusqu’à trois messages de trois minutes chacun pour un maximum de trois jours. 9. Le forfait n’est offert qu’au Québec. Les forfaits standards sont offerts au mois ou avec une entente Balance24 de deux ans. Les 
données sont un service mensuel compris dans les forfaits standards. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, les frais de service 
d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900
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Telefone residencial
   Chamadas ilimitadas através+ do Canadá2

   Visualizador e Voice mail e 

   reencaminhamento das chamadas3

   Chamada em espera e chamada de conferência

   Nenhuma visita técnico necessário

Combinem.
Poupem.
Adicione ao seu telefone residencial ao seu pacote sem fi o1

por
mês1

Você poderia guardar
o seu número
telefone atual4

Para os clientes Fido
45$

por
mês9

v
v

v

Pacote de um telefone inteligente
   1 Go de dados5

   Chamadas ilimitadas em todo o tempo6

   através do Canadá+

   Textos ilimitadas7

     (Texto, imagem, e vídeo internacionais)

   Visualizador e Voice mail8

v
v

v
v

Este serviço é separado
o telefone sem fi o.
Aparelhos para Telefonia
residencial necessária.

EDiTORiAL

Carlos leitão ministro Das Finanças Do QuéBeC

A bem da transparência, tem as ideias arruma-
das quanto aos próximos capítulos em prol da 

solidez da economia.
sejamos rigorosos. Fala-se muito e na realidade, do 

que estamos a falar é de uma coordenação de me-
didas e políticas com repercussões orçamentais. Há 
obrigações em sociedade, que têm de ser cumpridas 
e têm de ser respeitadas. o que já aconteceu com o 
ministro dr. gaétan Barrette, que antes de o ser afe-
tou o orçamento da saúde em milhões de dollares, só 
para aumentar o salário dos médicos é pouco claro...
precisamos de compreender que princípio é esse? 
o princípio que decorre dos médicos serem mal pa-

gos? e os trabalhadores estão bem pagos? em prol da 
economia e da paz social «os mecanismos de solida-
riedade são fundamentais». 
Quem tem sempre a última palavra  é o governo. 

a consciência limpa do ministro carlos Leitão é um 
espaço com regras financeiras, dentro de uma equipa 
de velhos ministros que participaram no endivida-
mento do Québec. precisamos de compreender que 
a divida não é do governo a ou B. É da sociedade e 
da economia. 
grande parte das soluções que tivemos no passado 

não corresponderam à  criação de riqueza e parte dos 
atores iluminados, com salários de milhões se limi-
tavam a comprar e vender dinheiro. É indispensável 
que os estados, tenham uma palavra crítica e criativa 
na formulação da vontade comun. criar riqueza é ga-
rantir que o crescimento económico e o desenvolvi-
mento humano progridam no canada e no Québec, 
fomrntando a produção da riqueza local. isto é indis-
pensável, porque a cena internacional está a mudar.
Hoje sabemos que as instituições de auditoria e de 

controlo privado são insuficientes para criar condi-
ções de confiança e de credibilidade. E se dúvidas 
houver basta recordar as catástrofes financeiras nos 
últimos 10 anos.
temos de acreditar que é indispensável não cair na 

tentação de pensar ir buscar dinheiro à carteira dos 
fumadores em nome da saúde. Baixar o limite de ve-

locidade nas estradas, para que a polícia tenha mais 
receitas. o objetivo do utilizador pagador, é mais um 
impsto disfarçado e não respeita o princípio da so-
lidariedade. deixar as camaras fabricar regulamen-
tos, com o objetivo de terem mais receitas, utilizando 
os residentes proprietários ou com carro, que está a 
causar muito nervosismo e as expetativas são geridas 
pelo ministro dos municípios pierre Moreau, que não 
envia o ponto de honra necessário como lhe compe-
te..nas camaras e governos com maiorias a oposição 
não pode defender nada, mesmo quando tem razão. 
desejo que não se lembrem de introduzir um imposto 
nas campas dos cemitérios.
só que para lá de estas e outras generalidades, em 

geral não vemos economistas, políticos, responsáveis 
de vários setores a descerem à terra: por exemplo. 
Quanto às receitas convinha desagravar, em particu-
lar os dos rendimentos do trabalho. o que antes se 
impõe é o combate à evasão e fraude fiscais.
ora todos sabemos que, ao mais alto nível, ela ope-

ra sobretudo, legalizada, através dos offshores, pelos 

quais passa também o tráfico de drogas e de armas. 
poque é que não se discute medidas para eliminar os 
offshores? será porque muitos opinadores de opi-
nião, trabalham para grandes empresas ou grupos 
que também deles, offshores, se servem para fugir 
aos impostos e são os mesmos especialistas, que dei-
xaram os buracos na lei dos quais se servem?
as decisões económicas, não podem só olhar para 

os números como um exercício de economistas, mas 
ponderar a razão das pessoas. Quem tem de decidir 
pode-se ver obrigado a medidas duras, que por todas 
as razões preferia não tomar. Mas é indigno de go-
vernar quem na hora de decidir se esqueça do que as 
suas razões representão na vida das pessoas.
É possivel, e necessário poupar mais, escolhen-

do prioridades e adiar projetos para o novo orça-
mento... Exemplo cortar a compra dos aviões de 
guerra no orçamento federal, que vai custar 60 
milhares de dólares nos próximos 5 anos e daria 
para construir 6 pontes Champlain sobre o rio 
São Laurent.
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MiGUEL FÉLix

aBertura oFiCial Do Festival
Portugal internaCional De montreal

Foi no dia 3 de junho de 2014, que o Festival 
Portugal internacional de Montreal festejou 

em grande a abertura das suas atividades e as ce-
lebrações das raízes portuguesas, da comunidade 
de Montreal e do quebeque em geral. 
A abertura oficial dividiu-se em duas etapas. A pri-

meira com uma exposição da desjardins caixa por-
tuguesa, apresentada pelo instituto de camões, sobre 
o potencial económico da língua portuguesa no mun-
do e, que está aberta até ao dia 30 de agosto. estava 
presente nesse momento, sua excelência o secretário 
do estado das comunidades, o dr. josé cesário, sua 
excelência o embaixador de portugal no canadá, o 

dr. josé Moreira da cunha, sua excelência o em-
baixador de angola no canadá, o dr. agostinho ta-
vares da silva neto, o cônsul geral de portugal em 
Montreal, o dr. Fernando demée de Brito, o prof. 
Luís aguilar do instituto de  camões, o diretor do 
departamento de Literaturas e Línguas Modernas da 
universidade de Montreal, o prof. juan-carlos god-
denz, o Vereador municipal de Mile-end, alexander 
norris, o presidente da desjardins caixa portuguesa, 
o sr. emanuel Linhares e a directora-geral, d. jacin-
ta amâncio.

nas elocuções de cada participante, a mensagem que 
mais se destacou e que foi compartilhada por todos 
em geral, foi a que “a língua portuguesa está viva, e, 
está a ser uma força económica de primeira impor-
tância, nesse mundo económico de globalização e de 

internet”. todos os números indicam que atualmente 
a língua portuguesa, está em crescimento. já é fala-
da por mais de 250 milhões de pessoas no mundo, 
e com uma equipa do instituto camões presente em 
300 universidades no mundo. até o sr. embaixador 
de angola em Montreal deseja continuar a coopera-
ção com a desjardins caixa portuguesa e angola. 
na segunda fase da abertura das festividades, uma 

noite de gala estava organizada no restaurante portus 
calle. a organização, do “Festival portugal” deci-
diu dedicar esta noite de gala, aos portugueses que 

foram nos últimos anos condecorados pelas entida-
des portuguesas. É com as identidades diplomatas 
sua excelência o embaixador de portugal no cana-
dá, o dr. josé Moreira da cunha, sua excelência o 
embaixador de angola no canadá, o dr. agostinho 
tavares da silva neto, o cônsul geral de portugal 
em Montreal, o dr. Fernando demée de Brito e sua 
excelência o secretário do estado das comunidades, 
prof. josé cesário, representante do nosso governo 
português, e como da desjardins caixa portuguesa, 
estava a diretora da caixa geral de depósitos de to-
ronto, d. ana ochoa, a conselheira das comunidades 
em Montreal, d. clementina santos e muitas outras 
identidades bem conhecidas e de muita estima na 
nossa comunidade, que foram então os condecorados 
convidados, para receber a representativa homena-

gem, entregue por uma das representantes deste fes-
tival, Lina pereira, em simultâneo com uma pequena 

biografia de cada um, lida pela locutora do programa 
cFptV conceição Ferreira. os condecorados pre-
sentes: arlindo Vieira, padre antónio araújo, Helena 
Loureiro, Maria do carmo couto, joaquim pedrosa, 
Francisco salvador, josé de Barros, e emanuel Li-
nhares. por motivos pessoais olímpio teixeira, Luís 
Miranda, carlos Ferreira, Luís de Moura sobral, 
duarte Miranda, não puderam estar presentes, mas a 
Meaghan Benfeito, o padre josé Maria cardoso e o 
graciano Valente, estes porém  foram representados 
por uma outra pessoa.
o restaurante portus calle, com a sua chefe-pro-

prietária, Helena Loureiro, ofereceu um jantar digno, 
da riqueza da gastronomia portuguesa, reconhecida 

no mundo (o qual estava uma delicia). para esta noi-
te, Helena Loureiro, deu uma ementa representati-
va das delícias da natureza, servida com os vinhos 
oferecidos por joão M. Barbosa. uma noite de gala 
não é completa sem uma parte cultural, e ela foi um 

sucesso com a poesia do prof. Luís saraiva, dos fa-
distas carlos rodrigues, suzie silva, Marta raposo, 
cathy pimentel, e dos guitarristas josé joão e Liberto 
Medeiros. No final da noite, foram apresentados pu-
blicamente os membros da organização do “Festival 
portugal internacional em Montreal” o presidente 
joe puga, que falou no inicio, vice-presidente Lina 
pereira, tesoureiro alberto Feio, secretária concei-
ção Ferreira, e toda a equipa de benévolos. 
Parabéns aos artistas. Parabéns à equipa do Por-

tus Calle pela iniciativa deste evento e continuação 
de muito sucesso para a equipa deste restaurante.

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

514-374-2395

AStrÓlogo – grAnde médium Vidente
profeSSor AidArA

falo português
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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.

josé FigueireDo
sóCio-aDministraDor Da Casa minHota

Corria o ano de 1984 quando o beirão, José 
Figueiredo fez a sua entrada no restaurante 

Casa Minhota em Montréal, no dia 11 de Junho. A 
sua nova carreira viria a determinar o seu futuro 
no Canada.

agora celebra 30 anos, uma viagem longa e feliz, 
familiar aos clientes e amigos de todos os quadran-
tes... É a sua coroa de glória na casa Minhota. a sua 
intuição visa reconhecer as boas práticas da gastro-
nomia portuguesa e a promoção da iniciativa comer-
cial do restaurante, que reflete o trabalho e sucesso de 
uma equipa onde todos apostaram e assim se tornou 
um símbolo português no plateau.
destaque também para a equipa da cozinha onde a 

nela junta esforços para trazer a Montréal receitas da 

gastronomia portuguesa e o dárcio na sala tornou-se 
um campeão profissional.
o restaurante tem decoração típica e ambiente infor-

mal, serviço a sorrir... petiscos e pratos com cheiros e 
sabores que marcam pontos. as doses são generosas, 
com realce para o peixe grelhado, seja robalo, ga-
roupa ou dourada e até mesmo as sardinhas assadas 
no são joão, bacalhau no forno ou arroz de marisco 
são deliciosos. Mas há outras especialidades a ter em 
conta: Bife, leitão e o famoso bitoque.
completam a oferta... Bom porto, vinhos dão, dou-

ro ou alentejo no seu melhor.
a cozinha não dispensa elementos portugueses, 

como o azeite, pão de broa, sobremesas da casa e 
produtos frescos locais. É um restaurante que traba-
lha com um horário e uma programação continua, 
das 11h às 23h e com garantia de manter sempre a 
qualidade e o serviço.
pode festejar o seu aniversário ou eventos na sala 

privada e aceda ao parque privado gratuito. podemos 
dizer  que o restaurante casa  Minhota é uma alterna-
tiva  para os portugueses que gostam de sentir o de-
lírio futebolistico, a maior prova desportiva, os jogos 
do mundial no Brazil.

MAnUEL DE SEqUEiRA RODRiGUES
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AnTERO BRAnCO

Festa Do esPírito
santo em santa Cruz

Conceição e Viriato Freire, respetivamente im-
peratriz e imperador, do império de Santa 

Cruz, grandes devotos da terceira pessoa da San-
tíssima trindade, encerraram as comemorações 
do trigésimo quinto aniversário da Festa do Espí-
rito Santo, em Santa Cruz, com chave de OiRO.

o casal Freire,  sempre muito generoso, nunca se es-
quece dos mais pobres . para eles,  a festa ao divino é 
uma ocasião de partilha. tal como a rainha santa isa-
bel, que em 1296, instaurou as irmandades do espíri-
to santo, em portugal,  para que fossem exaltados os 
mais humildes. nesse mesmo contexto distribuirão 
pelos mais necessitados da comunidades, tanto por 
aqueles que a conferência de são Vicente de paulo 
de santa cruz lhes sugeriu, como por todos aqueles 
que tiveram conhecimento, dezenas de pensões de 
carne, massa, pão e vinho.
os festejos tiveram inicio em 31 de Maio, com a 

participação de centenas de pessoas, na quinta de 
clement poissant, em saint-phillipe, com a folia e o 
abate do gado. 
na semana do terço, a amiga do casal,  dona graça 

silva, iniciava-o assim: “Benvindo a todos, ao terço 
da mordomia de Conceição e Viriato, de seus filhos 
e familiares, em Louvor do espírito santo. Vamos 
agradecer aos corações de jesus e de Maria, pelo 
santo padre, pelos nossos párocos, por todos nós aqui 
presentes e pelas benditas almas do purgatório”. no 
dia em que fui rezar com eles,  a stephanie cabral, 
interpretou ” Louvado seja deus” e o jovem tenor 
jason coroa, a “avé Maria”, ambos acompanhados  

pelo acordeonista salomão Medeiros. a preocupação 
dos Mordomos foi o de fazer participar o maior nú-
mero possível de jovens, uma maneira de os incen-
tivar a este culto pela terceira pessoa da santíssima 
trindade. acho que conseguiram.  
um dos sonhos do casal, era de trazer a Montreal, o 

roberto Leal, mas como ele só viria se a sua banda 
o acompanhasse, a despesa era enorme. então, em 
colaboração com o Festival portugal internacional 
de Montreal, o sonho concretizou-se e sábado pas-
sado assistimos ao mais deslumbrante espetáculo 
que a comunidade organizou, no seu meio século de 
existência. as pessoas não arredaram pé e já passava 
das onze da noite quando se deslocaram ao salão de 
festas para comerem a carne guisada, preparada pela 
equipa da cozinha da associação portuguesa do es-
pírito santo (apes).
a comunidade inteira, conhecendo o bom gosto e a 

originalidade da senhora conceição e do Viriato, es-
tava curiosa para ver, como iriam organizar o corte-
jo. podem crer, que não decepcionaram ninguém. ao 
abrir a procissão, os dois carros alegóricos que dis-
tribuam as pensões, de seguida, todas as domingas, 
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símbolos do divino, convidados de honra e associa-
ções com seus estandartes. depois vinha a secção da 
“antiguidade”, com convidados em trajes de gala do 
século passado, todas as rainhas e seus pajens. ao 
encerrar o cortejo, duas carroças, tal como as da cin-
derela (gata borralheira do Walt disney), puxadas 
por cavalos brancos. numa vinham seus netos e na 
outra, em grande pompa, o Mordomo e sua esposa, 
acompanhados por dois pajens. uma elegância pou-
co comum no Québec.
como se integraram nas comemorações do Festival 

internacional portugal de Montreal, o cortejo, pela 
primeira vez, subiu a avenida saint-Laurent. a missa 
solene,  foi presidida pelo reverendo padre antónio 
araújo e animada pelo grupo coral de santo cristo. 

no ofertório, jorge silva, interpretou “senhor meu 
deus”.  Mais uma vez, a mordomia 2014, distinguiu-
-se com a decoração da igreja.

depois da cerimónia religiosa, foram servidas as 
tradicionais sopas e cozido do espírito santo a cerca 
de três mil pessoas, também preparadas à moda da 
terceira,  pelas cozinheiras de Hochelaga.
o encerramento da festa esteve a cargo dos jovens 

talentuosos da comunidade e com o espetáculo de  
jorge silva, vindo dos estados unidos, que mais uma 
vez triunfou com todo o seu talento.
Por fim foram tiradas as sortes das Domingas do 

espírito santo, para 2015. não temos Mordomo. Ha-
bitualmente existe concorrência entre pessoas para  
este prestigioso cargo, mas este ano, não. uma situa-
ção que a comissão de festas deveria refletir.
Parabéns à Conceição (Connie para os mais pró-

ximos) e ao Viriato Freire pela extraordinária 
Mordomia 2014. A comunidade está agradecida 
por lhes terem contagiado com a sua fé, com o seu 

espírito de partilha e de terem dado, com simpli-
cidade e bom gosto, continuidade a uma tradição 
com mais de setecentos anos, a única, que melhor 
identifica os açorianos e seus descendentes, nos 
quatro cantos do mundo.
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num esPírito De união 
santa, a Festa Foi um suCesso

Este ano, celebrou-se a união das forças divi-
nas, que deram às festas do Divino Espírito 

Santo, uma força e um sucesso sem igual. A cola-
boração divina do Festival Portugal internacional 
de Montreal e a colaboração dos mordomos do Di-
vino Espírito Santo da Santa Cruz, o casal Connie 
e Viriato Freire deram à comunidade santa, uma 
festa digna de orgulho nacional. A animação des-
ta festa foi confiada ao Presidente do festival, Joe 
Puga, à secretaria, Conceição Ferreira, e à Vanes-
sa Lourenço.

esta união dos dois grupo foi forte já na sexta-feira 
onde houve uma grandiosa noite de Fado com artis-
tas de grande valores, tal como a jordelina Benfei-
to acompanhado por Luís duarte e antónio Moniz 
que fez a alegria de todos. e, Finalmente a cathy pi-
mentel com o seus grupo FadoMundo, que encantou 
todos os presentes. Para finalizar esta linda noite de 
verão foi apresentado o filme, A Gaiola Dourada.
o sábado a noite, com o roberto Leal e a sua banda, 

vindo de portugal, para atuar num palco gigante no 
adro da Missão santa cruz. Foi à frente de mais de 
5000 pessoas alegres, que o roberto Leal atuou os 
seus maiores sucesso. Ele ficou emocionado de ver 
uma multidão tão animada. cantou duas canções es-

peciais para esta ocasião, o Hino nacional de portu-
gal e uma canção de apoio à seleção nacional, que vai 
atuar no Brasil, a partir do 16 de junho.
no domingo, a festa começou, com a tradicional 

procissão do divino espíirito santo, e completada 
com a parada de portugal. os primeiros no cortejo, 
foram os membros da direção da desjardins caixa 
portuguesa, com sr. emmanuel Linhares, acompa-
nhado pelo presidente da junta do plateau Mont-
-royal, o sr. Luc Fernandez. na segunda parte do 
cortejo, que era reservado à parada, o cortejo teve 
o orgulho de contar com as personalidades politicas, 
como o ministro do ambiente do Quebeque e depu-
tado de Viau, o sr. david Heurtel, o deputado de La-
val-des-rapides, o sr. saul polo, o copresidente da 
campanha do justin trudeau e candidato em Honoré-
-Mercier pelo partido Liberal do canadá, o sr. pablo 
rodriguez, e a candidata do pLc em outremont, a 
sra. rachel Bendayan. estiveram também presentes 
no começo, mas tiveram que ir para outras atividades 
protocolariais, o ministro das finanças do Quebeque e 
deputado de robert-Baldwin, o dr. carlos Leitão, e a 
deputado do Westmount-Ville-Marie, Marc garneau.
para acompanhar essas entidades, que quiseram 

Miguel Félix
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participar na festa e no orgulho de ser das nossas raí-
zes, vários grupos de ranchos participaram na parada 
e atuaram tanto na parada como no palco. as pes-
soas tiveram assim o rancho folclórico português de 
Montreal, o rancho das praias de portugal, o rancho 
folclórico ilhas de encanto, o grupo cana Verde, o 
grupo folclórico estrelas do atlântico e os campinos 

do ribatejo. também, o cortejo contou com a presen-
ça da Marcha da associação portuguesa do canadá 
e da Marcha do clube oriental, da Liga dos antigos 
combatentes, da mercearia sá e Filhos e dum camião 

antigo dos bombeiros de Montreal, e vários outros 
elementos.
depois das celebrações religiosas tiveram lugar as 

atuações dos ranchos, que participaram na parada e 
a seguir foram os vencedores da primeira ronda do 

concurso de Karaoké na estrela do oceano, ou seja: 
a Élizabeth Machado Vieira, Vanessa rodrigues-
-costa, Kathleen sousa Magalhães e o jason coroa. 

antes de se conhecer o vencedor, que foi a Élizabeth 
Machado Vieira , tivemos a oportunidade de ouvir 

cantar a Vanessa Lourenço e o jovem alex camara. 
para concluir esta noite de festividades, o cantor jor-
ge silva, vindo dos estados-unidos, atuou no palco 
e o jeff gouveia aninou a despedida no local, com 

sorriso e alegria. as festividades contarem com a pre-
sença especial de carlos Botelho, diretor da sata,
Este evento não podia ser um sucesso, sem o 

apoio da Missão Santa Cruz, da Desjardins Caixa 

Portuguesa, da SATA, do Governo dos Açores e 
do Governo de Portugal, do grupo Jovens em Ac-
ção, do restaurante Smile, da Discoteca Portugue-
sa, Altapex, JOEM, Silva couvreurs, da Worlée e 
de vários outros patrocinadores, que juntos e em 
união puderam oferecer juntamente com o Festi-
val Portugal internacional de Montreal, uma fes-
ta grandiosa, que continua no dia  9 e terminará 
no dia 10 de junho, Dia de Portugal.
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o Primeiro orçamento Do ministro
Das Finanças Carlos leitão

Foi, finalmente no dia 4 de junho, que o nosso 
compatriota, Dr. Carlos Leitão apresentou o 

seu primeiro orçamento. Como a tradição exige, 
ele comprou numa sapataria independente da ci-
dade de quebeque, no dia anterior, uns sapatos 
de marca alemã, no valor de 279$. O desafio da 
província do quebeque é grande, e por isso há 
muita marcha a fazer para os vários projectos do 
governo.
no seu primeiro orçamento, dr. carlos Leitão anun-

ciou uma política de controle das despesas do estado 
quebequense. neste primeiro orçamento do governo 

Couillard e do ministro Leitão, o défice será no pró-
ximo ano de 2,35 biliões de dólares ou seja 600 mi-
lhões mais do que previsto no último orçamento do 
governo Marois. Mas o governo couillard respeitará 
a promessa de chegar ao equilíbrio orçamental em 
2015-16. 

as despesas do estado serão então de 74,2 biliões 
de dólares, e os ministérios não poderão ultrapassar 
um aumento de despesas de 1,8% em 2014-15, e uma 
média de crescimento de despesas de 2,1% até 2019. 
para ajudar o controle das despesas, o governo de-
clara um gelo global dos efectivos, nos dois próxi-
mos anos. o governo anunciou um corte de 20% nos 
créditos de imposto nas ajudas fiscais, ás imprensas, 
uma economia de 270 milhões no próximo ano. uma 
comissão permanente terá o mandato de estudar a 
pertinência dos programas governamentais. para a 
saúde, o governo vai deixar aumentar este ano, as 
despesas de 3% este ano, e de 2,6% no próximo ano, 

Miguel Félix

o que é difícil com o envelhecimento geral da popu-
lação.
para atingir o seu equilibrio orçamental, o estado 

também tem de aumentar os rendimentos, é nesse 
sentido que a taxa sobre o tabaco já foi aumentada 
de 4$ para os cartuchos de 200 cigarros, para dar 90 
milhões de $ a mais aos cofres do estado. também a 
taxa sobre o álcool subirá de 0,05$ para uma garra-
fa de cerveja , e de 0,24$ para a garrafa de vinho,a 
partir do 1 de agosto. os restaurantes e os bares vão 
ver uma diminuição da sua taxa de álcool de 0,07 $ 
para as garrafas de cerveja e de 0,92$ o do vinho. o 
ministro anunciou, para este ano, a criação de 6300 
lugares nos pequenos infantários, e a indexação do 
preço a 7,30$, a partir do 1 de outubro.
no 31 março de 2015, o ministro Leitão está a pre-

ver uma divida do Quebeque de 206 biliões de $, seja 
54,9% do produto interior bruto. só será em 2019, 
que o ratio da divida com piB, de 50%, mas com uma 
divida de 217 biliões de $. o ministro carlos Leitão 
conclui a sua alocução orçamental com um provérbio 
português: «a esperança sempre entra quando deixa-
mos a porta aberta».
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Dia De Portugal
Ó pátria, ditosa pátria!... Quão longe estamos de ti,

se a memória é uma faculdade que esquece, ela nunca se esquece de ti
Quantos heróis destemidos, em naufrágios e lutas por ti morreram

e os que sobreviveram voltaram, porque de ti nunca se esqueceram
Foram os nossos antepassados, os nossos egrégios avós

os fundadores desse teu reino, que foi o berço de todos nós
Hoje, sublinhamos esse grande poeta escritor lusitano, frequentador da nobreza
onde na sua epopeia narra, a cultura e as fabulas da nossa história portuguesa

por isso juntos viemos saudar, esse que se chamou camões
Boca que morrendo a cantar, é nosso arauto entre as nações

esse herói que entre os heróis em lutas, deu brado nas vitórias
e tu povo, por muito que andes !.... nunca chegarás ás suas glórias.

José da Conceição

Carta De Portugal
LUiZ SARAiVA 
PROFESSOR UniVERSiTÁRiO

Existe uma expressão portuguesa 
que diz “Os portugueses falam 

pelos cotovelos”, no sentido de fala-
rem de mais . Há outra “os portu-
gueses tem uma grande língua”. É 
verdade sobretudo se lhes dão uma 
tribuna ou um microfone. 
acontece entretanto que os organi-

zadores de atividades estão condicio-
nados àqueles pensamentos o que faz 
deles um pouco ditadores.
É evidente que estou a falar de mim 

mesmo, não sei se há outras pessoas 
que sentem o mesmo. estou já a ouvir 
dizer olha o vaidoso, a vedeta. ami-
gos engulam as intrigas e que lhes faça 
bem à barriguinha. sempre quis ser um 
homem do povo.
para um criador como eu, escritor...  

talvez poeta... e sobretudo encenador 
e especialista em diferentes formas de 
espetáculo é um pouco insultante. não 
se limita a pessoas supostas de alta qua-
lidade (professores , diretores de toda a 
sorte de comércios ou organizações, ou 
mesmo organizadores de festividades 
etc.) de dizerem o que querem, limi-
tando o tempo de fazer um discurso ou 
conversa. comparo esta atitude como 
se dizer a um escritor de romances de 
escrever só o primeiro capítulo, ou di-
zer a um pintor de se servir duma só 
cor, ou um poeta de reduzir um poema 
a três ou quatro linhas.
Recuso pessoalmente como profissio-

nal de espetáculo experimentado que 
viveu da sua profissão durante  já lá 
vão quarenta e tal anos, sem ter pedido 
alguma subvenção, que me limitem o 
tempo de falar quando me convidam. 
sou perfeitamente consciente que a 
melhor maneira de servir o público  é 
sobretudo não cHatiar as pessoas 
que escutam.
aqui vão várias curiosidades 
1- shakespeare escreveu quase todas 

as peça célebres de 3 a 5 horas
2- Molière de  2 a 4 horas
3- gil Vicente de 1 a 3 horas
4- tchekov de 2 a 4 horas
5- arthur Miller de 2 a 5 horas
6- Quase todas as óperas (aida, tra-

viata, La flute enchanté, Carmen, etc.) 
3 a 5 horas
os exemplos não faltam. será que o 

nosso povo é especial? Quero que sai-
bam que, quando sou convidado geral-
mente escrevo textos, especialmente 
para o acontecimento, e que tenho um 
desejo enorme de agradar. deponham 
então a decisão nas minha mãos, se na 
realidade eu lhes agrado, e que têm o 
gosto de me convidarem. eu saberei 
limitar-me nos meus  pensamentos. 
não sou um indivíduo para dizer um 
poemazito aqui e ali. estou habituado 
a... desculpem o desabafo.
Brevemente Vos convidarei a um 

espetáculo de língua portuguesa, gra-
tuito.
Luiz saraiva.com

AinDA O 25 DE ABRiL
Heróis do mar, povo herói que conse-

guiu misturar as armas e as flores, os 
ferros e os cravos.
Que resistiu à infâmia, ao horror, à 

humilhação, à denunciação, e que sou-
be fazer face a todos os contratempos. 
povo ferido no seu respeito. povo ven-
cedor  da tirania. 
uma canção uniu todos. uma noticia 

Fez uma revolta, revolta ganha como 
os combatentes do passado á  defesa de 
portugal.
as lagrimas de tristeza, misturar-se-

-ão ás  lágrimas de alegria. as espin-
gardas foram transformadas em vasos 
de flores. Do Viriato até hoje, todos 
os reis e rainhas, todos os escritores e 
poetas, cientistas ou aventureiros, des-
cobridores e todos os outros heróis, be-
beram um cálice de vinho do porto á 
glória do povo português no dia 25 de 
abril 1974.

intrigas... não

Sei que está em festa, pá
Fico contente 

Melhores palavras do que estas, 
arrancadas  duma conhecida 

canção do chico Buarque, não pode-
ria encontrar para principiar esta carta.
Quando, já lá vão alguns meses,  me 

chegou aos ouvidos a notícia da cons-
tituição de um organismo denomina-
do Festival portugal internacional  de 
Montréal que se propunha, este ano, 
organizar as comemorações do 10 de 
junho, dia de portugal, de camões e 
das comunidades, confesso que me in-
vadiu um certo cepticismo. Mais umas 
comemorações sem originalidade nem 
fulgor, pensei, frustrantes, amorfas,  a 
ressumar mediocridade, incapazes de 
galvanizar a comunidade e de lhe in-
suflar o orgulho da sua portugalidade  
tantas vezes desiludida.
Mas depois, à medida que o progra-

ma ia sendo delineado e divulgado, a 
curiosidade começou a espicaçar-me. 
pairava no ar um sopro  diferente, 
inovador, arrojado,  comecei-me, gra-
dualmente, a aperceber que este pode-

ria ser o ano de todas as esperanças e 
da viragem tão esperada.
a sólida e meticulosa estrutura-

ção das actividades, diversificadas,  
abrangentes, colorida panóplia capaz 
de despertar o interesse das gerações 
mais novas,  arredou, de vez, todas as 
dúvidas que ainda pudessem persistir 
no meu espírito. 
acresce ainda que a vontade e  a ca-

pacidade visionária que a comissão 
teve de estabelecer  preciosas parce-
rias com outros organismos da comu-
nidade e com determinados estabele-
cimentos comerciais, nomeadamente 
do ramo da restauração, foram uma 
mais-valia que abriu novas portas e 
deu maior fôlego ao evento, projec-
tando-o para um patamar de grande 
qualidade, nunca antes alcançado.
não menos importante foi a criação 

duma bem alimentada  e  constante-
mente actualizada página no facebook 
que, diariamente,  ia mantendo  a 
comunidade a par do desenrolar dos 
acontecimentos e que foi uma sólida 
ponte de ligação com as gerações mais 
novas, levando-as a interessarem-se 
e  a interagir com a comissão, num 
diálogo frutuoso. os meios de co-
municação tradicionais continuam a 
desempenhar um papel fulcral na di-
vulgação da vida comunitária mas as 
novas plataformas digitais, nomeada-
mente as redes sociais,  começam a ter 
um papel preponderante. deste facto, 
atenta ao desenvolvimento das novas 
tecnologias, cedo se apercebeu disso a 
comissão organizadora, não descuran-
do este factor primordial nos tempos 
que correm.
acontecia-me muitas vezes mencio-

nar, metaforicamente, que a comuni-
dade portuguesa de Montreal se as-
semelhava a um icebergue com uma 
ponta visível, mas já muito desgastada 
por muitas e heróicas batalhas,  que é 
a 1ª geração e com uma imensa massa 
submersa,  com enormes potencialida-
des, composta  pelas 2ª e a 3ª gerações, 
já melhor apetrechada e bem inserida 
na sociedade de acolhimento,  mas 
que tardava, para desespero de muita 
gente,  em emergir à luz do dia, como 
que receosa de tomar nas suas mãos a 

responsabilidade do futuro. tudo indi-
ca que, felizmente,  a situação se está 
a alterar e que já se vislumbram os si-
nais duma alvorada mais luminosa e 
esperançosa.

Eu queria estar na festa, pá
Com a tua gente

E colher pessoalmente
Uma flor no teu jardim

assim continuava a cantar o chico 
Buarque. palavras que, mais uma vez,  
subscrevo com um travo de saudade 
no peito.
Não estarei fisicamente na festa 

mas andarei espiritualmente por aí, 
no meio da multidão, irmanado, de 
alma e coração, com a Comunidade. 
Orgulhoso. 

MAnUEL CARVALHO
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roBerto leal no BitoQue

Sexta-feira, dia 6 de junho foi um 
dia com muitas emoções para os 

portugueses. Em primeiro lugar foi 
o grande encontro com o artista Ro-
berto Leal, que é mais uma atividade 
do Pré-Festival do grupo organiza-
dor das festividade do Dia de Portu-
gal.
através de várias atividades e even-

tos o Festival portugal internacional 
de Montreal conseguiu bem organizar 
a preparação do Festival conseguindo 
angariar fundos para poder financiar 

algumas despesas para o grande 
FestiVaL. 
sarau de poesia, noite de Fado, Ka-

raoke, etc. foi recheando o mês de 
abril, maio e o início de junho com 
muitas atividades. a última atividade 
foi o almoço/encontro com o grande 
artista roberto Leal no restaurante Bi-
toque.
através desta tarde, com uma sala 

cheíssima, todos os presente puderam 
encontrar livremente este grandioso ar-
tista. 
já lá vão 25 anos que ele não pisa o 

palco em Montreal, e, claro, no mo-
mento que ele chegou aqui quis ver e 
encontrar os seus fãs.um por um ele 
deu abraços e beijos. claro, também 
eu  fiquei com um grande abraço deste 
artista. esta tarde foi iniciado pela su 

silva, acompanhada por jo Medeiros e 
josé joão. depois foi a artista da hora, 
cathy pimentel que tocou piano e en-
cantou toda a sala e também roberto 
Leal, e finalmente, foi Sarah Franco, 
que já lá vão vários anos que não a via 
mas encantou-me com uma das minhas 
canções preferidas, primeiro Beijo de 
Rui Veloso. E, no final desta tarde, Ro-
berto Leal deu umas palavrinhas à sala. 

eu sempre gostei deste artista, porque 
ele é uma pessoa muito aberta e bastan-
te carinhosa. em breve aqui vão algu-
mas informações sobre ele e o que ele 
fez através destes 40 anos de careira.
nasceu em portugal, em trás os Mon-

tes, na aldeia de Vale da porca, sob o 
nome de antónio joaquim Fernandes. 
imigrou para o Brasil em 1962, jun-
tamente com os pais e 10 irmãos, que 
foram em 4 etapas. estudou música 
e canto e teve a sua primeira grande 
oportunidade para gravar um disco na 
editora rge.
em 1971 inicia a sua carreira, com a 

canção “arrebita” e neste mesmo ano 
tem a sua primeira aparição em televi-
são, no programa do chacrinha.
em 1972 ganha o prémio de “rei da 

juventude Brasileira”, do Velho guer-
reiro e o importante troféu globo de 
ouro, entre muitos outros.
a partir daí inicia a contagem de 30 

discos de ouro que iria receber até 
hoje e 5 discos de platina, entre os 
mais de 300 troféus que compõem a 
sua coleção.
em 1975 realiza a sua primeira tour-

née em portugal e daqui faz trampolim 
para levar o seu espetáculo para diver-
sos países do mundo, uma vez que os 
imigrantes portugueses, em férias em 
portugal, se incumbiram de levar na sua 
bagagem de volta, a imagem marcante 

SyLViO MARTinS

de roberto Leal, para os seus países de 
imigração. inicia então contratos, que 

mantém até hoje, para se apresentar 
por toda a França, alemanha, Bélgica, 
Holanda, inglaterra, suíça, espanha, 
Luxemburgo, África do sul, argenti-
na, Venezuela, canadá, estados uni-
dos, além de ampliar cada vez mais o 
mercado do Brasil e portugal.
ganhou inúmeros troféus, entre os 

quais: “roberto Leal’s day”, 21 de 
abril, no estado de rhode island, 

eua. “Microfone de ouro”, como ar-
tista português que mais público levou 
aos espetáculos nos estados unidos e 
canadá. (chegou a apresentar-se em 
Montreal e também em toronto para 
um público de 60.000 e 40.000 pessoas, 
respetivamente). “Medalha de Honra 
e Mérito do governo português”, por 
serviços à cultura, oferecida pela se-
cretaria do estado da imigração. “cha-
ve da cidade de east providence”, 
capital do estado de rhode island. 8 
troféus “o globo de ouro”. 4 troféus 
“o repórter”. título de cidadão do 
rio de janeiro. 8 troféus “destaque da 
rádio américa”. troféu “chico Vio-
la”. “galhardete de diamante” em por-
tugal, por venda de um único disco, o 
“carimbó português”, do equivalente a 
8 discos de platina.
em 1998 recebe a “chave da cidade 

de toronto”, do dia de roberto Leal, 
a 30 de agosto, além de “diploma de 
Homenagem”, pelo parlamento de tri-
nity spadina na mesma data. 
Parabéns aos organizadores deste 

grandioso festival, e Viva Portugal.



A Voz de PortugAl  |  10 de junho de 2014  |  P. 15



A Voz de PortugAl  |  10 de junho de 2014  |  P. 16

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

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

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

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

rEsultADOs cONfIrmADOs 

O úNIcO cONhEcEDOr DE tODOs Os rI-
tuAIs E sEgrEDOs DE mAgIA brANcA, 
vErmElhA E NEgrA, pArA curAr Os 
mAlEs DA AlmA E DO cOrpO. cONhEÇA 
A cAusA DA suA má sOrtE E frAcAs-
sOs. curO bruxArIAs, fEItIÇOs  E mAu-
-OlhAr. curO vícIOs E DEpENDêNcIAs 
DE DrOgAs E álcOOl. prOtEÇÃO cON-
trA INvEjA, mAu OlhAr E más ENEr-
gIAs Em pEssOAs, cAsAs E NEgócIOs.

Estou muito agradecida ao xA-
mAN INDIO porque ele me ajudou 
a recuperar a minha saúde. quan-
do visitei o  sr xhAmAN INDIO es-
tava muito mal, tinha problemas 
com os pulmões e tinha dores de 

cabeça, que nenhum medicamento conseguia 
acalmar, até o xAmAN INDIO  me fez uns trata-
mentos de limpeza e purificação,afim de retirar 
todas as más energías que me rodeavam. Em 
seguida ,deu-me umas ervas amazónicas,com 
as quais o meu problema pulmonar desapa-
receu completamente.contente daqui do meu 
país pOrtugAl. AlIcIA fErrEIrA sANtOs

muito feliz por ter recorrido ao xA-
mAN INDIO para me ajudar a unir 
a mina familia. Desde que fomos 
viver para pOrtO, pOrtugAl, a 
nossa familia estaba muito sepa-

rada e a comunicação muito escaça.por curiosi-
dade, um dia visitei o INDIO e ao tirar-me as cartas, 
imediatamente detectou uma bruxaria que nos ti-
nham rogado para nos estragar a vida.felizmente 
,graças á sabedoria do xAmAN INDIO, todo o mal 
foi destruido pela raíz. E tambem nos mostrou 
a cara da pessoa que nos fez ese mal.graças a 
DEus e ao xAmAN estamos mais unidos e aben-
çoados que nunca. fAm. AlmEIDA AlvEs

Estou muito agradecida ao XAMAN INDIO porque ele me ajudou a recuperar a minha saúde. Quando visitei o  SR 
XHAMAN INDIO estava muito mal, tinha problemas com os pulmões e tinha dores de cabeça,que nenhum
medicamento conseguia acalmar,até o XAMAN INDIO  me fez uns tratamentos de limpeza e purificação,afim de retirar 
todas as más energías que me rodeavam.Em seguida ,deu-me umas ervas amazónicas,com as quais o meu problema 
pulmonar desapareceu completamente.Contente daqui do meu país PORTUGAL. ALICIA FERREIRA SANTOS

Muito feliz por ter recorrido ao XAMAN INDIO para me ajudar a unir a mina familia. Desde que fomos viver para PORTO, 
PORTUGAL,a nossa familia estaba muito separada e a comunicação muito escaça.Por curiosidade,um dia visitei o  
INDIO e ao tirar-me as cartas,imediatamente detectou uma bruxaria que nos tinham rogado para nos estragar a 
vida.Felizmente ,graças á sabedoria do XAMAN INDIO ,todo o mal foi destruido pela raíz. E tambem nos mostrou a cara 
da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
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da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
ALMEIDA ALVES

Quero agradecer a este sábio XAMAN INDIO porque com as suas missas e rituais me ajudou a tirar os meus filos dos 
maus caminos. Quando visitei o XAMAN INDIO estava totalmente desconcertada e perdida, não sabia o que 
fazer,porque os meus filos andavam metidos em drogas e não queriam nem estudar nem trabalhar. Quando o XAMAN 
INDIO me tirou as cartas apercebeu se que alguém no nosso país natal PORTUGAL nos faziam alumbriamentos negros INDIO me tirou as cartas,apercebeu-se que alguém no nosso país natal PORTUGAL nos faziam alumbriamentos negros 
todas as terças feiras á meia noite,causando a rebeldía dos meus filos.Graças á ajuda do XAMAN já estamos limpos e 
protegidos e nada mais nos virá a fazer mal.Muito obrigado SR XAMAN. GRACIELA  BARBOZA

Reunida com o meu esposo de novo,graças á ajuda do XAMAN INDIO. Depois de 19 anos de casados de repente a 
mina esposa começou a mudar.Tornou-se imcompreensiva,queixava-se de tudo,até que decidi ver o que se passava
visitando o SR XAMAN INDIO e nas runas brasileiras viu se que mina esposa estaba vivendo com alguém mas o motivo visitando o SR XAMAN INDIO e nas runas brasileiras viu-se que mina esposa estaba vivendo com alguém,mas o motivo 
das suas acções era porque a sua tia nos tia amaldiçoado com azeite de mortos e fazia rituais em nosso nome para 
nos separar. Graças a DEUS e ao XAMAN que teve os elementos necessários e o conhecimento para destruír aquilo. 
AUGUSTO BACILIO

Unidos e abençoados de puder agradecer a este humilde filho de DEUS que ajudou a unir-nos. Faz  2 anos que vim para  
o CANADA com a ideia de trazer a minha esposa para cá de  PORTUGAL mas as coisas complicaram se pois caí de o CANADA com a ideia de trazer a minha esposa para cá de  PORTUGAL ,mas as coisas complicaram-se,pois caí de 
cama por 4 meses e minha esposa deixou de me falar,Presentia que algo raro se passava e foi assim que visitei o  
XAMAN INDIO que me mostrou nun espelho o mal que nos tinham feito. O INDIO executou uma limpeza e umas missas
e graças a ele estou no  CANADA com a mina esposa. LIDIA E CAETANO BARBOZA

Depois de termos sido separado por causa  de bruxedo que nos rogaram ,regressámos juntos e muito felizes.As coisas
 i  l  t b lh  t d   f í té  di f   XAMAN INDIO   começaram a ir mal no trabalho e em tudo o que fazíamos,até que um dia fomos ver o XAMAN INDIO e ao pasar um

ovo com um pedaço de tela branca no nosso corpo,pode detectar que havia uma energía muito negativa em nós. Fez-
nos uma limpeza geral e com a ajuda de DEUS e do XAMAN INDIO já vamos muito melhor. Muito obrigado. ELDER E 
CLARA BELMONTE

Estou muito agradecida ao XAMAN INDIO porque ele me ajudou a recuperar a minha saúde. Quando visitei o  SR 
XHAMAN INDIO estava muito mal, tinha problemas com os pulmões e tinha dores de cabeça,que nenhum
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INDIO e ao tirar-me as cartas,imediatamente detectou uma bruxaria que nos tinham rogado para nos estragar a 
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pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da sua vida. Eu, Dukas Do santos, sou psico-es-
piritualista, conhecedor de ciências superiores e ocultas, por isso dou uma garantia de 100%. venha visitar-

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

rEsultADOs cONfIrmADOs 

Atraio, amarro 
e submeto o 

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

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

Depois de termos sido separado 
por causa  de bruxedo que nos ro-
garam ,regressámos juntos e mui-
to felizes.As coisas começaram a 
ir mal no trabalho e em tudo o que 
fazíamos,até que um dia fomos ver 
o xAmAN INDIO e ao pasar um ovo 

com um pedaço de tela branca no nosso corpo,pode 
detectar que havia uma energía muito negativa em 
nós. fez-nos uma limpeza geral e com a ajuda de 
DEus e do xAmAN INDIO já vamos muito melhor. 
muito obrigado. ElDEr E clArA bElmONtE

Estou muito agradecida ao XAMAN INDIO porque ele me ajudou a recuperar a minha saúde. Quando visitei o  SR 
XHAMAN INDIO estava muito mal, tinha problemas com os pulmões e tinha dores de cabeça,que nenhum
medicamento conseguia acalmar,até o XAMAN INDIO  me fez uns tratamentos de limpeza e purificação,afim de retirar 
todas as más energías que me rodeavam.Em seguida ,deu-me umas ervas amazónicas,com as quais o meu problema 
pulmonar desapareceu completamente.Contente daqui do meu país PORTUGAL. ALICIA FERREIRA SANTOS

Muito feliz por ter recorrido ao XAMAN INDIO para me ajudar a unir a mina familia. Desde que fomos viver para PORTO, 
PORTUGAL,a nossa familia estaba muito separada e a comunicação muito escaça.Por curiosidade,um dia visitei o  
INDIO e ao tirar-me as cartas,imediatamente detectou uma bruxaria que nos tinham rogado para nos estragar a 
vida.Felizmente ,graças á sabedoria do XAMAN INDIO ,todo o mal foi destruido pela raíz. E tambem nos mostrou a cara 
da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
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da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
ALMEIDA ALVES

Quero agradecer a este sábio XAMAN INDIO porque com as suas missas e rituais me ajudou a tirar os meus filos dos 
maus caminos. Quando visitei o XAMAN INDIO estava totalmente desconcertada e perdida, não sabia o que 
fazer,porque os meus filos andavam metidos em drogas e não queriam nem estudar nem trabalhar. Quando o XAMAN 
INDIO me tirou as cartas apercebeu se que alguém no nosso país natal PORTUGAL nos faziam alumbriamentos negros INDIO me tirou as cartas,apercebeu-se que alguém no nosso país natal PORTUGAL nos faziam alumbriamentos negros 
todas as terças feiras á meia noite,causando a rebeldía dos meus filos.Graças á ajuda do XAMAN já estamos limpos e 
protegidos e nada mais nos virá a fazer mal.Muito obrigado SR XAMAN. GRACIELA  BARBOZA

Reunida com o meu esposo de novo,graças á ajuda do XAMAN INDIO. Depois de 19 anos de casados de repente a 
mina esposa começou a mudar.Tornou-se imcompreensiva,queixava-se de tudo,até que decidi ver o que se passava
visitando o SR XAMAN INDIO e nas runas brasileiras viu se que mina esposa estaba vivendo com alguém mas o motivo visitando o SR XAMAN INDIO e nas runas brasileiras viu-se que mina esposa estaba vivendo com alguém,mas o motivo 
das suas acções era porque a sua tia nos tia amaldiçoado com azeite de mortos e fazia rituais em nosso nome para 
nos separar. Graças a DEUS e ao XAMAN que teve os elementos necessários e o conhecimento para destruír aquilo. 
AUGUSTO BACILIO

Unidos e abençoados de puder agradecer a este humilde filho de DEUS que ajudou a unir-nos. Faz  2 anos que vim para  
o CANADA com a ideia de trazer a minha esposa para cá de  PORTUGAL mas as coisas complicaram se pois caí de o CANADA com a ideia de trazer a minha esposa para cá de  PORTUGAL ,mas as coisas complicaram-se,pois caí de 
cama por 4 meses e minha esposa deixou de me falar,Presentia que algo raro se passava e foi assim que visitei o  
XAMAN INDIO que me mostrou nun espelho o mal que nos tinham feito. O INDIO executou uma limpeza e umas missas
e graças a ele estou no  CANADA com a mina esposa. LIDIA E CAETANO BARBOZA

Depois de termos sido separado por causa  de bruxedo que nos rogaram ,regressámos juntos e muito felizes.As coisas
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pulmonar desapareceu completamente.Contente daqui do meu país PORTUGAL. ALICIA FERREIRA SANTOS

Muito feliz por ter recorrido ao XAMAN INDIO para me ajudar a unir a mina familia. Desde que fomos viver para PORTO, 
PORTUGAL,a nossa familia estaba muito separada e a comunicação muito escaça.Por curiosidade,um dia visitei o  
INDIO e ao tirar-me as cartas,imediatamente detectou uma bruxaria que nos tinham rogado para nos estragar a 
vida.Felizmente ,graças á sabedoria do XAMAN INDIO ,todo o mal foi destruido pela raíz. E tambem nos mostrou a cara 
da pessoa que nos fez ese mal.Graças a DEUS  e ao XAMAN estamos mais unidos e abençoados que nunca. FAM. 
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2 anos que vim para  o cANADA 
com a ideia de trazer a minha es-
posa para cá de  pOrtugAl ,mas 

as coisas complicaram-se,pois caí de cama por 4 
meses e minha esposa deixou de me falar,presentia 
que algo raro se passava e foi assim que visitei o  
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que nos tinham feito. O INDIO executou uma limpeza 
e umas missas e graças a ele estou no  cANADA 
com a mina esposa. lIDIA E cAEtANO bArbOzA
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

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

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

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

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

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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

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

centroS

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

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

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

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
9 DE JUnHO DE 2014

1 EURO = CAD 1.495020
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

lINhAs DA mÃO E 
cArtAs. vIDENtE 

cOm DONs NAturAIs. 
rEsOlvE Os sEus 
prOblEmAs sEm 

vOODOO.
rOsA

514-278-3956

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

inFORMAÇÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCiA.

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

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

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

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

$799,000 NEgOcIávEl

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

VEnDiDO

A beira de villeray
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empregoS

vende-se pneus usa-
dos de inverno com 
dois anos. goodyear 
Nordic p195-65r15. 

514-571-1924

Vende-Se

pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

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

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
jOhANNE

450-628-5472

paisagista com 
experiência e “pavé-
uni”, etc. trabalho 
em laval. salário 

conforme experiência. 
450-963-3462

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

514-362-1300

Paisagem José & Eric inc. 
está a procura de empre-
gados com experiência: 
Paisagismo; Cortar relva; 
posar relva; cortar e embe-
lizar sebes, arbustos e co-
níferas. Salário: 14 $ + de-
pendendo da experiência. 
Na área de Boucherville. 

contacte Eric
514 772 7467

empregoS

precisa-se de um 
cozinheiro/a ou 

ajudante de cosinha 
com ou sem experiência 

e para cozinha 
portuguesa.
514-830-3390

Está A gANhAr 
O quE mErEcE?
Trabalha a partir de 
casa. Part-time: 500-
1500$ possíveis. Full-
-time: 2500-4000$ pos-
síveis. Compatível com 
outras atividades ou 
emprego.

514-961-0770

SerViço

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado por 

médicos. 

AcOmpANhAmENtO 
grAtuItO

cArlOs pAlmA
514-961-0770

precisa-se de pessoa 
para trabalhar na limpeza 
com mínimo de 3 anos de 
experiência. sErvIcE 

ENtrEtIEN glObEl
450-638-4692

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

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

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

† António josé mendes garcia
1962-2014

Faleceu de repente com 51 anos de 
idade em Montreal, no dia 6 de ju-
nho. Natural da freguesia de Oleiros, 
Castelo Branco, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa Maria da 
Graça Alves, filhos Sophie Alves 
Garcia e Andy Alves Garcia, irmão 
João Mendes Garcia, cunhadas Ma-
ria Bartolomeu, Helena Domingos 
e Sylvie Alves, primos, sobrinhos e 
amigos. 
Os serviços funebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Est, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
sandra pereira
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira no dia 10 de Ju-
nho das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral será 
em Oleiros, Castelo Branco, Portugal. A missa do séti-
mo dia será, quinta-feira dia 12 de junho às 18h30 na 
igreja Santa Cruz.
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 lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† frANcIscO DA sIlvEIrA
Faleceu em Montreal, no dia 8 
de Junho de 2014 com 91 anos 
de idade, o senhor Francisco da 
Silveira, natural da Lomba, Flo-
res, Açores, esposo da senhora 
Maria Avelar.
Deixa na dor sua esposa,sua 
filha Julia (LIcinio dos Santos 
Pereira), suas netas Kathleen 
e Brianna, cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a car-
go de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159 boul. st-matin Est, laval.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino martins
O velório terá lugar,Quinta Feira 12 de Junho 2014 das 
14h às 17h e das 19h às 22h00 horas. O funeral será 
sexta-feira dia 13 de Junho 2014 às 10h00 na Igreja 
Santa Cruz. Será sepultado em cripta no Mausoleu St-
-Martin.
Missa do sétimo dia, sábado 14 de junho de 2014 às 
18h30 na Igreja Santa Cruz.
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 lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

† mArIA DA cONcEIÇÃO 
(plAcIDO) tAvArEs

Faleceu em Montreal, no dia 4 de 
junho de 2014, com 93 anos de 
idade, a senhora Maria da Con-
ceição Placido Tavares, natural de 
Porto Formoso, São Miguel, Por-
tugal, esposa do já falecido Artur 
Pacheco Placido.
Deixa na dor seus filhos/as, Artur 
(Louisa), Maria (Manuel), Connie 
(Bulent), José (Martin) e do já fa-
lecidos António (Natalia) e Carlos 
(Lena), seus netos Denis (Na-
dège), Arthur (Kristan), Louise (Michael), Denise (Mi-
chael), Tony (Lisa), Erica (Roni), Kevin (Stephanie) e 
Sean. SAeus bisnetos Kayla, Alyssa, Alexa,Taylor, Kai-
tlyn, AJ, Owen, Andrew, Jacquie, Michael, Emma, Nora 
e Mia-Rose. Sua irmã Lurdes e irmão António, familia-
res e amigos.
Os serviços funebres estivarm a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1111 laurier O., montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
bruno costa
O funeral teve lugar no dia 9 de junho às 10h na Igreja 
Santa Cruz. Foi sepultada em cripta no Cimetério No-
tre-Dame-des-Neiges.
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 lhes associaram na 
dor. A todos Obrigado e Bem-Hajam.

precisa-se de pessoa 
para trabalhar na limpe-
za manutenção geral a 
tempo inteiro. Deve ser 
dinâmico para uma com-
pagnhia de construção e 
imobiliário. bom salário. 

514-355-7171 
ou info@plexon.ca
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AnedotA

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
hOrIzONtAIs: 1. Andas, Babar. 2. Guinar, Loto. 3. Coxa, Afim. 4. Gasosa, Eva. 5. 
Ser, Fada, Ar. 6. Um, Do, Mi, Ri. 7. Pi, Anti,Aia. 8. Ene, Europa. 9. Raro, Nave. 10. Adir, 
Aragem. 11. Rolar, Aroma. vErtIcAIs: 1. Agá, Superar. 2. Nu, Geminado. 3. Dicar, 
Eril. 4. Anos, DA, Ora. 5. Saxofone. 6. Rasa, Tuna. 7. Admirara. 8. Ala, Ai, Ovar. 9. 
Bofe, Apego. 10. Ativaria, Em. 11. Romaria, Ema.

hOrIzONtAIs: 1. Eventualidade. Território do extremo 
sul da China, sob administração portuguesa até 1999. 
2. Outorgue. Juvenis. 3. Patrão. Contr. da prep. a com 
o art. def. o. Vaga. 4. Relativo a jogo ou a folguedos. 
Possuir. 5. Pacóvia (gír.). 6. Órgão excretor que tem a 
função de formação da urina. Qualquer abertura circular. 
7. Agrupar. 8. Veículo de transporte público ou coletivo. 
Forragem que se retira dos silos para a alimentação do 
gado. 9. Redil. Nome da letra t. Passado. 10. Lugar onde 
os senadores se reuniam. Dar asas a. 11. Navega ao 
largo. Dignidade pontifícia (fig.).
vErtIcAIs: 1. Consentimento (fig.). Aloés. 2. Vulgar. 
Agregado de vapores condensados na atmosfera em go-
tas de dimensões muito reduzidas. 3. Cerimónia pública 
e solene (pl.). Substância inflamável e viscosa, segrega-
da especialmente pelos abetos, pinheiros e outras co-
níferas. 4. A si mesmo. Ágata muito fina, que apresenta 
veios paralelos de diferentes cores. Pátria. 5. Atmosfera. 
Senão. Contr. da prep. de com o art. def. a. 6. Planta gra-
mínea que nasce entre o trigo e o danifica. Qualquer ce-
rimonial. 7. Molibdénio (s.q.). Sufixo diminutivo. Recita. 8. 
Insignificância (fig.). Medida de uma superfície. Lamento. 
9. O meio de qualquer espaço. Chila. 10. Caminhei. Acal-
mar. 11. Serviram-se de. Dilação.

8
6

3
7

6

7

cAmINhAr sObrE A águA
Ao ver Jesus e S. Pedro a caminharem sobre as águas e 
entrarem no barco, gritou um homem: - S. Pedro, o que 
preciso fazer pra andar também sobre as águas?
São Pedro respondeu: - Fé, meu filho, muita fé!
Cheio de fé, o homem tentou entrar na água mas come-
çou logo a afundar, e gritava São Pedro:
- Mais fé, rapaz, mais fé!
E Jesus, ao ver todo aquele escpectaculo, vira-se pra 
S. Pedro e diz: - Pedro, não faças isso com o pobre, vá 
ensina-lhe lá o caminho das pedras…

trEzE EurOs DE cONtA
Num snack-bar, diz um freguês ao empregado: - Olhe 
lá, então a minha conta devia ser de treze euros e você 
pôs catorze! O empregado: - Tem razão! Mas, é que eu 
pensei que o senhor fosse supersticioso…

cAsAr cOm mulhEr rIcA Ou pObrE?
Um tipo encontra um amigo na rua: - Que se passa, pá? 
Estás com um ar tão pensativo!
Diz o amigo: - Tenho um grande dilema para resolver. Eu 
posso casar com uma rapariga riquíssima de quem não 
gosto ou com outra pobre a quem amo perdidamente. 
Que me aconselhas tu que eu faça?
Responde o outro: - Olha, casa com a pobre e apresenta-
-me a rica…

restaurante solmar Com
o roBerto leal e mariana

Portugalíssimo
produtorA: rosa Velosa

contActo publicitário: 514.366.2888
linhA AbertA: 514.483.2362

DOmINgO DAs 15h às 18h | 35 yOrk, wEstmOuNt
rosavelosa1@gmail.com

Situado no 111 da rua st-Paul est,no velho Mon-
treal, este famoso restaurante,tem sido ao 

longo dos seus 42 anos de existência, uma janela 
aberta, sobre a cultura portuguesa em Montreal.
aqui,o apreciador da excelente cozinha portuguesa, 

pode saborear o seu prato preferido,enquanto escuta 
a canção nacional, considerada património imaterial 
da humanidade,comunamente chamada “Fado”.

o seu proprietário, sr. david dias, sempre teve a 
preocupação de divulgar a cultura portuguesa aos 
seus fiéis clientes e milhares de turistas  que ano após 
ano visitam o solmar, através de interpretes de alta 
qualidade da música portuguesa, que regularmente 
são convidados a atuar no seu estabelecimento. 
domingo passado não faltou a regra e desta vez, foi  

o popular e muito famoso cantor roberto Leal, que 
com a sua presença, veio dar continuidade a já longa 
lista de convidados de prestigio que aqui deram a sua 
contribuição cultural, e, sem esquecer a presença do 
furacão dos açores, Mariana rocha.
para quem não conhecem a Mariana, aqui são as 

suas informações.
Mariana rocha, nasceu na ilha de são Miguel, aço-

res, desde cedo que adora música, teatro e dança e 
por isso começou a aprender música aos 7 anos de 
idade.
Mariana é uma multi-instrumentista que toca vio-

lino, guitarra, viola d’arco e piano, é apreciadora de 
Lady gaga, Queen, amy Winehouse, adele, Floren-
ce and the Machine entre outros artistas.
com a sua participação no Factor X portugal, im-

pressionou o júri de todo o portugal desde a sua pri-
meira prestação ficando em 2º lugar no referido con-
curso, levando ao reconhecimento nacional.
após a sua participação no Factor X, Mariana ro-

cha lança o seu primeiro single “pearl in the rain” 
pela sony Music portugal, música essa que servirá de 

mote à digressão nacional e internacional que levará 
a cabo em 2014. 
E, finalmente Montreal tem proveito de uma 

grande artista açoriana para as festividades do 
Dia dos Açores.
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HÉLiO BERnARDO LOPES

RiCARDO ARAúJO PEREiRA

é o temPo Deles

golPe nigeriano

Agora quero proponho negócio a você do in-
teresse de você. O negócio envolve grande 

aumento do salário mínimo para você, que pode 
ascender a vários milhares de cêntimos.

excelentíssimo senhor / senhora,
sei como surpresa esta carta chegará a você, mas 

gostaria de aconselhamento que você considere isto 
como um pedido de um familiar nos atrevemos ne-

cessidade de assistência. estou sr. pedro passos coe-
lho, primeiro-ministro do portugal, eleito em 2011. 
suas informações de contacto veio para mim a partir 
de arquivos oficiais durante a minha busca por uma 
pessoa confiável e Deus temendo que pode ajudar-
-me.
após saída do antigo josé sócrates primeiro-mi-

nistro eu tentar resolver situação muito difícil, mas 
aumento do défice problemas e desemprego eleva-se. 
dívida muito alta com minhas políticas fez dívida 

ainda mais alta. Mas meus consultores determinam 
que melhor para evitar problemas económicos de mi-
nhas políticas é continuar com minhas políticas gera-
doras de problemas económicos. agora quero propo-
nho negócio a você do interesse de você. o negócio 
envolve grande aumento do salário mínimo para 
você, que pode ascender a vários milhares de cênti-
mos. e ofereço ainda a você espectacular redução em 
5% no preço do gás natural. ainda mais poupança 
no gás que você já gastava pouco porque não há as-
sim tanta comida para cozinhar. tudo isto muito bom 
para você. em troca necessito apenas de mais alguns 
cortes em salários e pensões de familiares de você, 
terminar mais serviços públicos, revisão das leis da 

contratação colectiva, aumentos de outras 
taxações e impostos. e também reformas e 
pensões a partir de agora não tem nada a ver 
com descontos efectuados, mas sim com va-
lores variáveis do económico nacional. des-
de o acima, você vai perceber que o nosso 
futuro especialmente depende desse dinheiro 
e, como tal, vou ser muito grato se você pode 
nos ajudar e não fazer barulho e manifesta-
ções sobre isto. certos estrangeiros estão a 

observar nossas vidas e castigam comportamentos 
não bons para economia e mercados. isto será uma 
joint venture business iremos fazer com você, não 
esqueça que salário mínimo subirá, e será algo na or-
dem de uma percentagem. por favor, gostaria de vos 
dizer que a minha família vive aqui no Massamá, por 
isso também para nós sacrifícios.
deus abençoe você para seu antecipou compreen-

são e cooperação. pedro passos coelho

Ainda ontem tive a oportunidade de escrever sobre 
a difícil situação em que se encontra hoje o papa 

Francisco, perante a descomunal tarefa de modificar a 
estrutura da igreja católica, do Vaticano e da cúria, e 
logo pelo final tarde me chegaram novos ecos deste Pon-
tífice assaz singular. Como se tem vindo a dar, de novo 
repleto de razão em quanto disse. desta vez, Francisco i 
denunciou hoje os católicos arrivistas e todas as pessoas 
que se aproveitam das instituições da igreja para enri-
quecer. infelizmente, vive-se hoje o tempo deles, pelo 
que os mesmos acabam por liderar o poder da movimen-
tação da riqueza no interior da igreja, mas por igual da 
intervenção desta que deriva da sua ação ao nível inter-
médio. devo dizer que conheço casos muito diversos, 
entre nós, desta realidade, ora referida pelo papa Fran-
cisco. Como seria lógico, este confirmou que sobriedade 
e pobreza são as novas linhas mestras no Vaticano. É, de 
facto, o que Francisco i tem vindo a tentar impor, mas 
com resultados ainda pouco ou nada visíveis. duvido, 
como já referi, que consiga ter êxito nesta sua linha de 
atuação, mormente com efeitos duradouros. oxalá me 
engane. estas palavras de Francisco i, muito duras e bem 
claras, foram proferidas no âmbito da homilia em que se 
referiu ao recente conselho económico, com a missão 
de acabar com a opacidade na gestão do Vaticano, hoje a 
ser alvo de uma tentativa de reestruturação. uma tarefa 
muito difícil, dada a natureza de qualquer banco, mas 
por igual da origem dos dinheiros que entram e das apli-
cações de que são alvo. um ambiente nada beato e muito 
menos santo... dirigindo-se com graça aos referidos arri-
vistas – e é o tempo deles –, o papa Francisco deitou mão 
da piada sarcástica, dizendo-lhes que se querem subir, 
vão para norte e façam alpinismo, porque é mais saudá-
vel. imagino – e imagina o leitor, claro está – a cabeçorra 
com que se terão sentido atingidos os mil e um arrivistas 
deste nosso tempo sem valores... autênticos vendilhões 

do templo! e vendilhões que de há muito nele entraram 
e se instalaram. Por fim, vêm-me ao pensamento os já 
muitos milhares de católicos que sempre odiaram os je-
suítas, agora que um dos seus chegou ao topo da igreja 
católica e fala ao Mundo e ao Homem como se vai po-
dendo ver e escutar. Mesmo sem fazer grande efeito no 
domínio operacional, a verdade é que lá vai vergastan-
do a consciência dos muitos milhares de vendilhões do 
templo. É um papa engraçado, este nosso Francisco i, 
ao designar aquela corja com o epíteto de arrivistas. Que 
cachola! ai as úlceras no estômago!!

AUGUSTO MACHADO
a viDa é ComPliCaDa 

A vida é cheia de peripécias e de muitos  ines-
perados acontecimentos e surpresas. Surpre-

sas que nos deixam abalados – quase sem vida; 
ou eufóricos de alegria. Talvez por isso (levado 
pela ilusão) é que o Homem  prossegue o proces-
so contínuo de transformação das formas. A pro-
gressiva  conquista da consciência da imortalida-
de.  Até já se pensa, imaginem,  que lá para o ano 
de 2045,  as pessoas viverão para sempre... Será o  
progresso e a evolução do mundo científico?,  ou 
apenas  um sonho da humanidade...
a vida é a trajectória evolutiva que cada humano 

vai fazendo num belíssimo enquadramento na espe-
rança de obter alegria, paz, amor e viver em plena 
harmonia com o seu próximo. Mas a sua vivência é 
também aprendizagem, paciência, dádiva, coragem, 
força, autocontrolo e equilíbrio. 
no fundo, é uma viagem ao encontro ou reencon-

tro da sabedoria mais profunda e da verdade mais 
sublime; da compreensão, da paz mais suprema e 
do amor mais infinito. Há quem esteja convencido 
que a evolução acontece sobretudo na realidade fe-
nomenal. 
talvez cada um de nós, como partícula da inte-

ligência universal, tenha já em si tudo e seja, de 
facto, uma parte do todo. Quiçá?, parte algo es-
quecida, distraída, iludida, mas detentora de todo 
o potencial; em desenvolvimento e a desenvolver, 
sobretudo na experiência humana. 
É curioso como, por vezes, a sociedade, duma for-

ma quase sistemática, incute no indivíduo ideias 
castrantes, que só lhe vão complicar a vida. como 
se a alegria fosse má; como se fosse inadequado go-
zar a vida; como se o sexo fosse coisa inaceitável; 
como se o dinheiro fosse, em si, algo pernicioso; 
como se o uso do poder tivesse que ser mau. Enfim, 
uma infinidade de constrangimentos e preconceitos 
que instalam no indivíduo o medo de errar. para 
muitos, até já nascemos em pecado!...    
e depois a maioria parece correr para o erro, detur-

pando a realidade, desvalorizando o que é valoroso 
e subestimando o que é digno e louvável. tornou-
-se habitual manter pensamentos negativos ou, pelo 
menos, estéreis e maltratar o corpo e a mente quase 
como que para apressar a morte. 
entramos em fases  depressivas e paranóicas.  pa-

rece persistir nas pessoas a vergonha ou o incómodo 
de assumir o Bem, a Verdade, o sermos nós pró-
prios. ora, cada ser humano necessita  libertar-se 
de todos os tabus e optar por traçar e fazer o seu 
próprio caminho, assumindo-se igual a si próprio. 
talvez não seja fácil despir o ilusório e encarar a 
realidade. 
Mas será imprescindível  que cada um se conhe-

ça e se realize; com maior satisfação de quem se 
encontra ou se reencontra deixando seguir o curso 
natural da vida e,  sobretudo,  exercer em nós aquele  
pensamento de esperança ou,  se quiserem, “o poder 
do pensamento positivo”.
aquele que realmente quer mudar o rumo da sua 

vida, para que nela se sinta mais feliz, deverá come-
çar por mudar as ideias que tem sobre si,  sobre o 
que lhe acontece e sobre o mundo que o rodeia. po-
sitivando os seus pensamentos e responsabilizando-
-se pelo seu percurso, cria condições para descobrir 
todas as suas capacidades e para se realizar. 
deixa de esperar que as coisas aconteçam e dei-

xa de as procurar – fá-las acontecer... porque nada 
acontece por acaso e nada existe que não tenha exis-
tido primeiro como simples pensamento. para uma 
vida menos complicada, é importante aceitarmo-
-nos como somos.
As nossas imperfeições entristecem-nos, desani-

mam-nos. Esquecemo-nos; que a vida é uma ca-
minhada, que somos nós hoje a determinarmos o 
que seremos amanhã, que o futuro está nas nos-
sas mãos através do Agora, que vivemos e trans-
formamos.
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viva ronalDo
viva Portugal
viva o munDial 2014
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gruPo g: Portugal
o Que esPera Portugal?
SAnDRO PEREiRA TAnGiRinO

Após mais de quinhentos anos, a esquadra portuguesa aportará no Brasil 
novamente. antes liderados por cabral, agora por paulo Bento. chegarão 

à mesma Bahia de porto seguro, onde desembarcaram os primeiros portugue-
ses, a mesma Bahia de salvador, majestosamente escolhida pelo rei de por-
tugal como primeira capital do Brasil. a seleção portuguesa fará sua estreia 
na Boa terra. dessa vez, sem a recepção surpresa dos índios e sim, com uma 
acolhida calorosa da torcida brasileira. cristiano ronaldo, nani, pepe e Mou-
tinho se sentirão jogando em casa. talvez, uma casa um pouco diferente, um 
pouco mais quente, pois, enfrentarão um calor respeitável ao jogar às 13:00 
horas na arena Fonte nova. 

Mas, muito mais difícil do que enfrentar o calor, será enfrentar os alemães 
e “seus canhões”: Özil, schweinsteiger, thomas Müller e götze. a equipe 
germânica é uma das grandes favoritas para conquistar o Mundial, ao lado de 
Brasil, argentina e espanha. contudo, com uma boa preparação para enfren-
tar o clima quente e com o apoio de todo estádio, portugal pode muito bem 
fazer uma grande partida de estreia, e, a partir disso, definir toda sua campa-
nha na Copa. Para o segundo jogo, na Arena Amazonas, dentro das florestas 
desbravadas pelos portugueses bandeirantes de outrora, outro adversário com-
plicado: a boa equipe do tio sam, um time bem organizado, que vem melho-
rando suas campanhas a cada copa do Mundo. a boa notícia novamente será 
o total apoio da torcida brasileira. por volta de 95% dos presentes na arena 
Amazonas apoiarão a equipe portuguesa. Além da afinidade histórica com 
portugal, os brasileiros adoram torcer contra os “yankees”! assim, Bedoya, 
dempsey e altidore não terão muita chance. correndo tudo bem, a situação 
portuguesa para a terceira partida estará tranquila. Mais uma vez, apoio total 
na arena Mané garrincha, na capital federal do Brasil. É bem provável que 
nesse jogo, Portugal já esteja classificado e Gana já esteja eliminada. Um jogo 
que poderá servir apenas para ratificar o primeiro lugar no grupo. Um jogo 
de festa para os jogadores portugueses terem a certeza da comunhão com o 
público brasileiro. oxalá que a seleção portuguesa continue com suas expe-
dições pelo extenso território brasileiro. toda a torcida apoiando portugal nas 
batalhas do Beira-rio e do Maracanã. apenas no Mineirão, na terra das Minas 
gerais, onde começou o movimento de independência do Brasil contra o do-
mínio português é que o selecionado de cristiano ronaldo poderá enfrentar 
sua batalha mais dura. portugal, provavelmente, terá que enfrentar o Brasil, 
dono de cinco títulos mundiais, dono da casa e dono de toda torcida. será épi-
co! se portugal conseguir passar pelo time de Luis Felipe scolari, fará história 
em terras brasileiras, alcançando pela primeira vez uma decisão de copa do 
Mundo. Mas, se o favoritismo prevalecer e o Brasil avançar à final, Portugal já 
terá feito uma grande copa do Mundo, repetindo o feito daquele selecionado 
memorável de 1966, que era liderado pelo inesquecível eusébio.
de toda forma apenas coisas boas esperam portugal em terras brasileiras! 

será o Mundial com as melhores condições que todo português pode sonhar. 
Melhor que isso, apenas com a copa tendo sua decisão em Lisboa! 

Nome:
ANtóNIO
AlbErtO

 bAstOs
pImpArEl
(32 anos)
Data de 
nascimento:
1982-05-01 
Altura: 1,80 m

 peso: 78 kg

22- beto
Nome:
ruI pEDrO 
DOs sANtOs 
pAtrícIO
(26 anos)
Data de
nascimento: 
1988-02-15 
Altura: 1,90 m
peso: 85 kg

12- rui pAtrício

1- eduArdo 22- André AlmeidA
Nome:
EDuArDO 
DOs rEIs 
cArvAlhO
(31 anos)
Data de 
nascimento: 
1982-09-19 
Altura: 1,87 m
peso: 84 kg

guArdA-redeS guArdA-redeS

guArdA-redeS

Nome:
ANDré gOmEs 
mAgAlhÃEs 
DE AlmEIDA
(23 anos)
Data de 
nascimento:
1990-09-10 
Altura: 1,86 m
peso: 75 kg

defeSA

2- bruno AlVeS 5- fábio coentrão
Nome:
bruNO 
EDuArDO 
rEgufE AlvEs
(32 anos)
Data 
de nascimento:
1981-11-27 
Altura: 1,89 m
peso: 80 kg

defeSA

Nome:
fábIO 
AlExANDrE 
DA sIlvA 
cOENtrÃO
(26 anos)
Data de 
nascimento:
1988-03-11 
Altura: 1,79 m
peso: 68 kg

defeSA

sr. pAscAl 100% DE sucEssO
vIDENtE - méDIO - AstrólOgO

resolve todos os seus problemas, 
independentemente da sua origem. 

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

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

rápida e garantida
pagamento após resultado

514-464-2338

le mArAbout
por excelÊnciA 

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

100%
gArANtIDO

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

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

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

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

514.464.1896 | no centro da cidade

Sr. lAurent
Vidente, prAticAnte
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Quinta-Feira 5 De junHo
- renovei a Casa à Portuguesa
- matança Do gaDo Para a Festa
  Do Divino esPírito santo Da santa Cruz

sáBaDo 7 De junHo
- aBertura Do Festival Portugal internaCional

bell fibe: 880 | Videotron: 255

COMO SE CLASSiFiCARAM:
pela segunda copa do Mundo da FiFa consecutiva, portugal precisou de 

disputar o playoff. depois da vitória sobre a Bósnia e Herzegovina no ca-
minho para a África do sul 2010, agora levou a melhor sobre a suécia com 
vitórias por 1 a 0, em casa, e 3 a 2, fora, para chegar ao Brasil 2014. 
o herói da repescagem foi cristiano ronaldo, autor dos quatro golos por-

tugueses frente aos suecos, que selaram uma qualificação feita de altos e 
baixos pela seleção das quinas. 
principal favorito no grupo F, portugal acabou por deixar escapar o pri-

meiro lugar e a classificação direta para a Rússia, adversário com o qual 
acabou por se equivaler – derrota em Moscovo e vitória em Lisboa -, sendo 
por isso decisivos os surpreendentes empates cedidos frente a irlanda do 
norte em casa e a israel nos dois encontros. 
não restou, por isso, outra opção que não seguir para o playoff, onde, num 

duelo muito particular entre dois dos jogadores em melhor forma no mo-
mento, cristiano ronaldo levou a melhor sobre Zlatan ibrahimovic, autor 
dos dois golos da suécia na segunda partida.

PARTiCiPAÇõES nA COPA DO MUnDO DA FiFA
portugal demorou oito edições para se estrear numa copa do Mundo 

da FiFa. Mas o fez em grande estilo na inglaterra 1966. a geração lusa, 
comandada por eusébio, teve participação brilhante, eliminando o Brasil 
e caindo apenas diante do anfitrião na semifinal, restando a consolação de 
ficar com o terceiro lugar, após vitória sobre a União Soviética. 
o regresso ao grande palco do futebol mundial só aconteceu 20 anos 

depois, no México, mas os portugueses não guardam grandes memórias 
desse torneio, já que apesar da vitória sobre a inglaterra na estreia, a equi-
pa das quinas acabou por ser eliminada na fase de grupos, após derrotas 
surpreendentes com Marrocos e polónia. 
ausente das provas de 1990, 94 e 98, foi na coreia do sul e japão que 

portugal disputou o seu terceiro mundial, mas com o mesmo desfecho do 
anterior: a eliminação na primeira fase. Bem diferente foi a campanha 
de 2006, na alemanha. sob o comando do brasileiro Luiz Felipe scolari, 
que tinha sido campeão do Mundo pelo Brasil quatro anos antes, portugal 
chegou às semifinais, sendo derrotado por um penálti do francês Zinedine 
Zidane. 
Após ficar de fora da final, os lusos acabariam por perder o terceiro lugar 

para a anfitriã Alemanha. Quatro anos mais tarde, na África do Sul, o so-
nho português acabou nos oitavos de final, após a derrota, por 1 a 0, com 
a espanha, que acabaria por se sagrar campeã do Mundo.

PRESEnTE:
paulo Bento chegou ao comando da seleção portuguesa durante o apura-

mento para o campeonato da europa de 2012, competição na qual portugal 
chegaria às meias-finais sendo derrotado pela Espanha no desempate por pe-
náltis. O técnico ficou, então,  com a tarefa de conduzir a equipa das quinas 
ao sexto Mundial da sua história e, apesar dos sustos durante a fase de gru-
pos, a missão foi cumprida com sucesso no playoff.

DESTAqUES:
cristiano ronaldo continua a ser, claro, a grande estrela e a alma da equipa, 

como bem demonstrou no playoff de acesso ao Brasil 2014. 
Mas o genial jogador do real Madrid está muito bem acompanhado na equi-

pa das quinas. uma defesa segura com pepe e Bruno alves no centro e ofen-
siva com joão pereira e Fábio coentrão nas laterais, é bem suportado por um 
meio-campo criativo, onde se destaca joão Moutinho. 
no ataque, e além de ronaldo, nani também costuma brilhar com as Quinas 

ao peito.

MELHORES PARTiCiPAÇõES EM TORnEiOS DA FiFA: 
terceiro colocado na copa do Mundo da FiFa (1966)
campeão da copa do Mundo sub-20 da FiFa (1989 e 1991)
Vice-campeão da copa do Mundo de sub-20 da FiFa (2011)
terceiro colocado na copa do Mundo sub-17 da FiFa (1989)
ESTRELAS DO PASSADO: 
eusébio, coluna, simões, josé augusto, torres, jaime graça, rui costa e 

Luís Figo.

Nome:
jOÃO pEDrO 
DA sIlvA 
pErEIrA
(30 anos)
Data de 
nascimento:
1984-02-25 
Altura: 1,72 m
peso: 64 kg

21- João pereirA
Nome:
luís cArlOs 
NOvO NEtO
(26 anos)
Data de
nascimento:
1988-05-25 
Altura: 1,85 m
peso: 80 kg

14- neto

3- pepe 13- ricArdo coStA
Nome:
képlEr 
lAvErAN 
lImA fErrEIrA
(31 anos)
Data de 
nascimento:
1983-02-26 
Altura: 1,86 m
peso: 72 kg

defeSA defeSA

defeSA

Nome:
rIcArDO 
mIguEl mOrEIrA 
DA cOstA
(33 anos)
Data de 
nascimento:
1981-05-16 
Altura: 1,83 m
peso: 80 kg

defeSA

8- João moutinho 4- miguel VeloSo
Nome:
jOÃO fIlIpE 
IrIA sANtOs
mOutINhO
(27 anos)
Data de 
nascimento:
1986-09-08 
Altura: 1,70 m
peso: 61 kg

Nome:
mIguEl luís 
pINtO vElOsO
(28 anos)
Data de 
nascimento:
1986-05-11 
Altura: 1,80 m
peso: 79 kg

médio médio

16- rAúl meireleS 20- ruben Amorim
Nome:
rAúl jOsé 
trINDADE 
mEIrElEs
(31 anos)
Data de 
nascimento:
1983-03-17 
Altura: 1,79 m
peso: 69 kg

Nome:
rubEN fIlIpE 
mArquEs 
AmOrIm
(29 anos)
Data de 
nascimento:
1985-01-27 Altura: 
1,78 m
peso: 72 kg

médio médio

6- WilliAm cArVAlho 7- criStiAno ronAldo
Nome:
wIllIAm sIlvA
DE cArvAlhO
(22 anos)
Data de 
nascimento:
1992-04-07 
Altura: 1,86 m
peso: 86 kg

Nome:
crIstIANO 
rONAlDO DOs
sANtOs AvEIrO
(29 anos)
Data de 
nascimento:
1985-02-05 
Altura: 1,84 m
peso: 75 kg

médio AVAnçAdo

forçA portugAl
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Nome:
éDErzItO 
ANtóNIO 
mAcEDO lOpEs
(26 anos)
Data de 
nascimento:
1987-12-22 
Altura: 1,88 m
peso: 82 kg

11- éder
Nome:
hélDEr mANuEl
mArquEs 
pOstIgA
(31 anos)
Data de 
nascimento:
1982-08-02 
Altura: 1,80 m
peso: 79 kg

23- hélder poStigA

9- hugo AlmeidA 17- nAni
Nome:
hugO mIguEl
pErEIrA DE 
AlmEIDA
(30 anos)
Data de 
nascimento:
1984-05-23 
Altura: 1,90 m
peso: 79 kg

AVAnçAdo AVAnçAdo

AVAnçAdo

Nome:
luís cArlOs
AlmEIDA DA
cuNhA
(27 anos)
Data de 
nascimento:
1986-11-17 
Altura: 1,75 m
peso: 66 kg

AVAnçAdo

15- rAfA 18- VArelA
Nome:
rAfAEl AlExANDrE 
fErNANDEs
fErrEIrA 
DA sIlvA
(21 anos)
Data de 
nascimento:
1993-05-17
Altura: 1,70 m
peso: 57 kg

Nome:
sIlvEstrE 
mANuEl 
gONÇAlvEs
vArElA
(29 anos)
Data de 
nascimento:
1985-02-02 
Altura: 1,80 m
peso: 75 kg

AVAnçAdo AVAnçAdo

10- VieirinhA
Nome:
ADElINO ANDré 
vIEIrA frEItAs
(28 anos)
Data de 
nascimento:
1986-01-24 
Altura: 1,75 m
peso: 71 kg

AVAnçAdo

pAulo bento
Nome:
pAulO jOrgE 
gOmEs bENtO
(44 anos)
Data de 
nascimento:
1969-06-20
Altura: 1,75 m

treinAdor

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.
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gruPo g: alemanHa | alemagne gruPo H: BélgiCa | BelgiQue

gruPo H: argélia | argélie

COMO SE CLASSiFiCARAM
invicta e com nove vitórias em dez partidas, a alemanha terminou o tor-

neio classificatório na liderança do Grupo C com tranquilidade e, con-
sequentemente, ficou com a vaga direta para a Copa do Mundo da FIFA 
Brasil 2014. além disso, a seleção do técnico joachim Löw teve o melhor 
ataque da zona europeia com 36 gols. graças ao seu belo estilo de jogo 
ofensivo, o selecionado germânico encantou os seus torcedores e provou 
mais uma vez que está entre os principais favoritos ao título do Mundial 
do ano que vem. No entanto, também ficou claro que os alemães ainda têm 
muito trabalho pela frente. o empate por 4 a 4 contra a suécia em Berlim 
depois de a alemanha abrir uma vantagem de 4 a 0 não é uma lembrança 
nada agradável. 
OS DESTAqUES: com um rendimento impressionante debaixo das 

traves, Manuel neuer se tornou titular absoluto da alemanha, e muitos 
especialistas apontam que ele não é apenas o goleiro ideal para seguir os 
passos de oliver Kahn e jens Lehmann, mas que pode vir a se tornar o me-
lhor da sua posição em todo o mundo. além disso, o lateral philipp Lahm 
e o estrategista do meio de campo Bastian schweinsteiger são nomes que 
já disputaram mais de 100 partidas pelo selecionado germânico e estão no 
auge das suas carreiras. Mesut Özil, que mostrou alto rendimento na copa 
do Mundo da FiFa 2010 apesar de ter apenas 21 anos, se transferiu do 
Werder Bremen para o real Madrid e brilha atualmente no arsenal. ele e 
thomas Müller, artilheiro da África do sul 2010, são os principais craques 
da equipe e estão entre os melhores jogadores do planeta. além disso, o 
futuro está também nas mãos de Marco reus, andré schurrle, toni Kroos 
e Mario gotze. 
ESTRELAS DO PASSADO: Fritz Walter, uwe seeler, Franz Becken-

bauer, gerd Müller e Lothar Matthäus

A CLASSiFiCAÇÃO
após um desempenho razoável na África do sul 2010 e uma fraca copa 

africana de nações 2013, a argélia mostrou um futebol convincente rumo 
ao Brasil 2014. a seleção venceu cinco dos seis jogos e conquistou o pri-
meiro lugar em um grupo que poderia ter sido complicado, com Mali, Be-
nin e ruanda. entrando nos playoffs, teve o azar de enfrentar uma das 
sensações atuais do continente, Burkina Fasso, que surpreendeu ao ficar em 
segundo lugar na copa africana de nações 2013. nessa disputa, a argélia 
perdeu a primeira partida por 3 a 2 com um pênalti no apagar das luzes, mas 
garantiu a vaga no Brasil com uma vitória simples por 1 a 0 diante da sua 
torcida, usufruindo do critério dos gols fora de casa.
OS DESTAqUES: Madjid Bougherra é uma presença segura na zaga e 

marcou o gol da classificação na segunda partida contra Burkina Fasso. So-
fiane Feghouli é um meia-atacante que empolga a torcida, enquanto Medhi 
Lacen carrega o piano no meio-campo. islam slimani despontou como o 
artilheiro do selecionado durante as eliminatórias.
ESTRELAS DO PASSADO: rabah Madjer, Lakhdar Belloumi, abde-

lhakim Serrar, Djamel Zidane, Rachid Mekhloufi, Mustapha Zitouni e Ali 
Fergani

COMO SE CLASSiFiCARAM
Há alguns anos se falava que a Bélgica tinha uma geração de ouro, capaz 

de levar o país de volta à elite do futebol mundial, e a profecia enfim se 
confirmou. No Grupo A das eliminatórias para o Brasil 2014, havia sele-
ções como croácia, sérvia e escócia, mas os belgas não tomaram conhe-
cimento dos adversários e terminaram em primeiro lugar com uma cam-
panha quase perfeita. invictos, cederam apenas um empate aos croatas no 
início do torneio e outro aos galeses na última rodada, quando já estavam 
classificados. Afinal, a vaga veio antecipada com uma vitória por 2 a 1 em 
Zagreb, graças a dois gols de romelu Lukaku, um dos diversos jogado-
res talentosos que atingiram outro patamar frequentando os gramados do 
campeonato inglês.
OS DESTAqUES: no papel, a Bélgica conta com um esquadrão de 

craques, todos formados em clubes dos principais campeonatos europeus. 
ilustrando a riqueza de talentos do futebol belga, o meia-atacante nacer 
chadli pode tirar espaço de eden Hazard, tido como a grande aposta da se-
leção. romelu Lukaku, Kevin de Bruyne e thibaut courtois vem da mais 
recente safra de bons jogadores, enquanto o volante Vincent Kompany, os 
laterais thomas Vemaelen e axel Witsel e os meio-campistas Marouane 
Fellaini e steven defour já lideram o selecionado. 
ESTRELAS DO PASSADO: jan ceulemans, eric gerets, paul Van Hi-

mst, enzo scifo, jean-Marie pfaff e Marc Wilmots
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gruPo H: rússia | russie gruPo H: Correia Do sul
               Co

For more information
on recycling, go to

RECREER.CA

You can bring your old cell phones to easily 
accessible drop-off points. For the one closest 
to you, go to recycleMYelectronics.ca/qc

The ads for this campaign come under the Environment Quality Act (c. Q-2) and its related Regulation. Newspapers subject to the Act are required to contribute their share of media space.

TO BIN, OR 
NOT TO BIN?Q: NO. ONLY CONTAINERS, PACKAGING 

AND PRINTED MATERIALS GO IN THE 
RECYCLING BIN.

A:

CAMPAnHA nAS ELiMinATóRiAS
Antes de confirmar a sua oitava participação consecutiva na Copa do Mundo 

da FIFA, a Coreia do Sul chegou a ter a classificação seriamente ameaça-
da em duas ocasiões. diferentemente do japão, que manteve uma escalação 
fixa, e da Austrália, que contava com jogadores experientes no elenco, os sul-
-coreanos sofreram ao longo de todo o torneio para encontrar uma formação 
confiável. Enfraquecidos pelas constantes mudanças na equipe, os Guerreiros 
taeguk perderam para o Líbano por 2 a 1 na penúltima rodada da terceira 
fase e ficaram a um passo da eliminação. A derrota custou o cargo ao técnico 
Cho Kwangrae, mas, já sob o comando de Choi Kanghee, eles fizeram 2 a 0 
na decisiva partida contra o Kuwait e avançaram. Na fase final, o roteiro foi 
praticamente o mesmo, com a coreia do sul preocupando os torcedores após 
empatar com uzbequistão e Líbano e perder para o irã. com a vitória em casa 
sobre os uzbeques por 1 a 0 no penúltimo jogo, a seleção deu uma guinada 
na competição, mas, após a derrota pelo mesmo placar diante do irã, os sul-
-coreanos tiveram que esperar o fim da goleada do Uzbequistão sobre o Catar 
por 5 a 1 para confirmarem a classificação direta, graças a um saldo de gols 
melhor que o dos centro-asiáticos.
OS DESTAqUES: com a mudança de comando no meio das eliminatórias, 

o novo técnico Hong Muungbo apostou em uma renovação, que acabou se 
provando a boa decisão. um deles foram os jovens son Heungmin e Koo 
jacheol que veêm atuando em alto nível na alemanha. 
ESTRELAS DO PASSADO: cha Bum-Kun, Hong Myung-Bo e park ji-sung

COMO SE CLASSiFiCARAM
a rússia não entrou no grupo F como favorita. sorteada ao lado de por-

tugal, a seleção de Leste corria por fora pela vaga direta na copa do Mundo 
da FiFa Brasil 2014, mas um início de campanha perfeito ajudou a começar 
a mudar as previsões. duas vitórias a abrir, sobre irlanda do norte e israel, 
ditaram o tom e o aumentaram o favoritismo russo antes do duelo com por-
tugal. e, em Moscou, a seleção de Fabio capello levou a melhor sobre a 
equipa das Quinas, graças a um gol de alexander Kerzhakov. um triunfo 
magro (1 a 0) sobre o azerbaijão elevou para quatro o número de vitórias 
seguidas, mas foi a partir daí que tudo se complicou um pouco. a visita a 
portugal terminou com uma derrota e a deslocação à irlanda do norte, que 
seria adiada pelo mau tempo até agosto de 2013, ditou o segundo desaire. 
portugal aproximava-se do primeiro lugar da chave, mas os russos não de-
ram mais hipóteses, batendo o Luxemburgo, por duas vezes, e israel, antes 
do empate no Azerbaijão selar a classificação direta para o Brasil 2014.
OS DESTAqUES: a solidez da rússia começa bem atrás. o goleiro 

igor akinfeev fez todos os minutos dos jogos das eliminatórias e sofreu 
apenas cinco gols, a defesa é comandada por sergey ignashevich, mas é 
no meio-campo que está a grande virtude da seleção de Fabio capello. 
roman shirokov e Victor Faizulin aproveitam o entrosamento que têm no 
Zenit st. petersburg e, entre os dois, marcaram seis gols nas eliminatórias, 
além de jogarem um futebol cheio de técnica e inteligência.
ESTRELAS DO PASSADO: Lev Yashin, eduard streltsov e oleg Blokhin
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12 junho 2014 - 16h00
Brasil - Croácia
13 junho 2014 - 12h00
México - Camarões
17 junho 2014 - 15h00
Brasil-México
18 junho 2014 - 18h00
Camarões-Croácia 
23 junho 2014 - 16h00
Camarões-Brasil 
23 junho 2014 - 16h00
Croácia-México

13 junho 2014 15h:00 
Espanha-Holanda 
13 junho 2014 - 18h00
Chile-Austrália
18 junho 2014 - 12h00
Austrália-Holanda 
18 junho 2014 - 15h00
Espanha-Chile
23 junho 2014 - 12h00
Holanda-Chile
23 junho 2014 - 12h00
Austrália-Espanha

14 junho 2014 - 12h00
Colômbia-Grécia 
14 junho 2014 - 21h00
Costa do Marfim-Japão
19 junho 2014 - 12h00
Colômbia-Costa do Marfim 
19 junho 2014 - 18h00 
Japão-Grécia
24 junho 2014 - 16h00 
Japão-Colômbia 
24 junho 2014 - 16h00
Grécia-Costa do Marfim

14 junho 2014 - 15h00
Uruguai-Costa Rica 
14 junho 2014 - 18h00
Inglaterra-Itália
19 junho 2014 - 15h00
Uruguai-Inglaterra
20 junho 2014 - 12h00
Itália-Costa Rica
24 junho 2014 - 12h00
Itália-Uruguai 
24 junho 2014 - 12h00 
Costa Rica-Inglaterra

15 junho 2014 - 12h00
Suíça-Equador
15 junho 2014 - 15h00
França-Honduras
20 junho 2014 - 15h00
 Suíça-França 
20 junho 2014 - 18h00 
Honduras-Equador
25 junho 2014 - 16h00  
Honduras-Suíça 
25 junho 2014 - 16h00
Equador-França

15 junho 2014 - 18h00
Argentina-Bósnia e Herzegovina
16 junho 2014 - 15h00
Irã-Nigéria
21 junho 2014 - 12h00 
Argentina-Irã 
21 junho 2014 - 18h00 
Nigéria-Bósnia e Herzegovina
25 junho 2014 - 12h00 
Nigéria-Argentina 
25 junho 2014 - 12h00
Bósnia e Herzegovina-Irã

16 junho 2014 - 12h00
Alemanha-Portugal 
16 junho 2014 - 18h00
Gana-EUA
21 junho 2014 - 15h00 
Alemanha-Gana
22 junho 2014 - 18h00 
EUA - Portugal
26 junho 2014 - 12h00 
Portugal-Gana 
26 junho 2014 - 12h00 
EUA - Alemanha

17 junho 2014 - 12h00
Bélgica-Argélia
17 junho 2014 - 18h00
Rússia-Coreia do Sul
22 junho 2014 - 12h00 
Bélgica-Rússia
22 junho 2014 - 15h00 
Coreia do Sul-Argélia
26 junho 2014 - 16h00
Coreia do Sul - Bélgica
26 junho 2014 - 16h00
Argélia-Rússia

Estádio do maracanã
rio de janeiro
50: [1c] - [2D]

28 DE juNhO - 16:00

Estádio castelão
fortaleza

51: [1b] - [2A]

29 DE juNhO - 12:00

Arena pernambuco
recife

52: [1D] - [2c]

29 DE juNhO - 16:00

Quartas-de-Final

Estádio mineirão
belo horizonte
49: [1A] - [2b]

28 DE juNhO - 12:00

Estádio Nacional
brasília

53: [1E] - [2f]

30 DE juNhO - 12:00

Estádio beira-rio
porto Alegre

54: [1g] - [2h]

30 DE juNhO - 16:00

Arena de são paulo
são paulo

55: [1f] - [2E]

01 DE julhO - 12:00

Arena fonte Nova
salvador

56: [1h] - [2g]

01 DE julhO - 16:00

Estádio do maracanã
rio de janeiro

57: [v53] - [v54]

04  DE julhO - 12:00

Estádio castelão
fortaleza

58: [v49] - [v50]

04  DE julhO - 16:00

Estádio Nacional
brasília

59: [v55] - [v56]

05  DE julhO - 12:00

Arena fonte Nova
salvador

60: [v51] - [v52]

05  DE julhO - 16:00

Estádio mineirão
belo horizonte
61: [v57] - [v58]

08  DE julhO - 16:00

Arena de são paulo
são paulo

62: [v59] - [v60]

09  DE julhO - 16:00

Estádio do maracanã
rio de janeiro

64: [v61] - [v62]

13  DE julhO - 15:00

Estádio Nacional
brasília

63: [l61] - [l62]

12  DE julhO - 16:00

OitaVOs-de-Final

Meias-de-Finais

Final

terceirO luGar
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mAJor leAgue Soccer (uSA)

P Equipa J V E D GM  GS P

1-NE Revolution 13 7 2 4 21 16 23
2-DC United 13 6 3 4 18 14 21
3-Sporting KC 14 5 4 5 19 14 19
4-Houston Dynamo 15 5 2 8 16 27 17
5-Toronto FC 10 5 1 4 14 13 16
6-Columbus Crew 13 4 4 5 17 17 16
7-NY Red Bulls 14 3 6 5 20 22 15
8-Philadelphia U. 15 3 5 7 19 24 14
9-Chicago Fire 12 2 7 3 20 22 13
10-Impact Montréal  12 2 4 6 11 22 10

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 14 9 2 3 29 21 29
2-Real Salt Lake 13 6 6 1 23 17 24
3-Colorado Rapids 13 6 3 4 19 15 21
4-Vancouver W. 12 5 5 2 22 17 20
5-FC Dallas 15 5 3 7 23 24 18
6-LA Galaxy 11 4 4 3 15 10 16
7-SJ Earthquakes 12 4 4 4 15 13 16
8-Portland Timbers 14 3 7 4 23 24 16
9-Chivas USA 13 2 4 7 13 25 10

grupo oeSte

Bruno De CarvalHo
sPorting tv arranCa
a 1 De julHo

O presidente do spor-
ting, Bruno de car-

valho, anunciou hoje 
que as emissões do canal 
televisivo do clube vão 
ter início no dia do 108.º 
aniversário do emblema 
“verde e branco”, a 01 de 
julho. o anúncio ocorreu 
durante a cerimónia de 
encerramento do nono 
congresso Leonino, que 
hoje terminou no estádio 
josé alvalade, em Lisboa, 

onde foi ainda revelado um “teaser” do canal e apre-
sentado o logótipo. de acordo com Bruno de carva-
lho, a sporting tV vai estar disponível nos operado-
res de televisão por cabo Meo e nos. 
nuno gomes “se tivermos sorte, portugal pode ser 

campeão”. a poucos dias do pontapé de saída para 
mais uma edição do campeonato do Mundo, nuno 
gomes, em declarações ao site goal.com, fez as suas 
previsões e mostrou-se convicto do bom desempe-
nho da equipa das ‘quinas’. “É necessário ter uma 
ponta de sorte. se a tivermos, acho que portugal 
pode ser campeão”, disse o antigo jogador do Ben-
fica ao site Goal.com. Para Nuno Gomes, “é difícil 
prever até onde podemos ir”, uma vez que “o nosso 
grupo não é fácil”. “talvez portugal seja favorito, 
juntamente com a alemanha. se passarmos a fase de 
grupos então podemos ir longe. o importante agora 
é pensar jogo a jogo”, frisou. para o antigo interna-

cional português, cristiano ronaldo é uma mais valia 
na equipa e a presença do capitão tornará a seleção 
mais forte. “seremos mais fortes com o cristiano na 
equipa. espero que ele consiga recuperar para o jogo 
inicial e que possa estar em boas condições. Mas te-
mos uma boa equipa, com nani, entre os atacantes. 
temos também joão Moutinho. no entanto, é óbvio 
que com o cristiano somos mais fortes”, destacou.

seleção Portugal
Bate méxiCo Por 1-0
A seleção portuguesa de futebol venceu na sex-

ta-feira a sua congénere do México por 1-0, no 
primeiro encontro particular do estágio nos Esta-
dos Unidos, graças a um golo de Bruno Alves, aos 
90+3 minutos. 

no gillette stadium, em Foxborough, o central 
do Fenerbahçe, apontou o seu 10.º golo na seleção 
“aa”, de cabeça, na sequência de um livre de joão 
Moutinho. ainda sem cristiano ronaldo, pepe e 
raul Meireles, todos a recuperar de lesões, a forma-
ção comanda por paulo Bento somou o segundo jogo 
consecutivo sem sofrer golos, depois do 0-0 com a 
grécia, no passado sábado, no estádio nacional. 
o conjunto das “quinas” vai jogar num terceiro e úl-

timo particular antes do Mundial 2014 frente à repú-
blica da irlanda, em new jersey amanhã 11 de junho.
no Mundial de 2014, que se disputa de 12 de 

junho a 13 de julho, no Brasil, a formação lusa 
estreia-se no Grupo G a 16 de junho, frente à Ale-
manha, defrontando depois os Estados Unidos, a 
21, e o Gana, a 26.

Portugal é a segunDa seleção
mais velHa entre as 32 Finalistas
Portugal tem a segunda seleção mais velha entre as 

32 que vão disputar o Mundial de futebol no Bra-
sil, apresentando uma média de 28,2 anos, apenas su-
plantada pela da argentina (28,4). com uma média de 
idades de 28 anos, o uruguai é a terceira equipa menos 
jovem da competição, que se realiza entre 12 de junho 
e 13 de julho, enquanto o gana, adversário de portu-
gal no grupo g, é a única seleção abaixo dos 25 anos 
(24,9). o guarda-redes colombiano Faryd Mondragón, 
que completa 43 anos a 23 de junho, é simultanea-
mente o mais velho em competição e o mais “antigo”. 
Mondragón estreou-se em fases finais há 20 anos no 
Mundial dos estados unidos e quatro anos depois es-
teve em França, edição na qual já marcou presença o 
guardião italiano gianluigi Buffon, que se tornou este 
ano no terceiro jogador convocado para cinco mun-
diais, a par do mexicano antonio carbajal e do alemão 
Lothar Matthaus. no entanto, ao contrário de carbajal 
e Matthaus, que disputaram cinco edições, Buffon vai 
jogar a quarta, pois não foi utilizado no Mundial1998. 
a seguir a Mondragón, os jogadores mais velhos em 
prova são o seu compatriota Mario Yepes, de 39 anos, 
e o grego georgius Karagounis, um dos 23 convoca-
dos pelo português Fernando santos, com 37. o “de-
cano” dos portugueses é ricardo costa, com 33. entre 
os mais novos, surgem três futebolistas com menos de 
20 anos: o camaronês Fabrice olinga, de 18 anos, o 
inglês Luke shaw e o norte-americano julian green, 
ambos com 19 anos. na seleção lusa, rafa, com 21 
anos, é o mais jovem. no que se refere a treinadores, 
o italiano Fabio capello, selecionador da rússia, é o 

mais velho, com 68 anos, seguido de oscar tabarez 
(67), do uruguai. os técnicos mais jovens em com-
petição no Brasil são o francês sabri Lamouchi, que 
treina a Costa do Marfim, e Niko Kovac, selecionador 
da croácia, ambos com 42 anos. paulo Bento, selecio-
nador português, é o terceiro mais novo, cumprindo 
45 anos em pleno Mundial, a 20 de junho. o Mun-
dial2014 vai contar com 236 futebolista repetentes em 
fases finais, dos quais 16 na seleção espanhola, que 
defende o título conquistado há quatro anos na África 
do sul. além dos 16 espanhóis vão estar em compe-
tição mais quatro jogadores com possibilidade de se 
tornarem bicampeões do Mundo, os italianos andrea 
Barzagli, gianluigi Buffon, daniele de rossi e andrea 
pirlo, campeões em 2006. a seguir à equipa orientada 
por Vicente del Bosque, também campeã europeia, o 
uruguai, com 15, e os camarões, com 13, são as equi-
pas com mais repetentes entre as 32 finalistas. Portu-
gal, que na primeira fase do Mundial vai defrontar a 
alemanha, o gana e os estados unidos, apresenta 12 
jogadores que já marcaram presença em fases finais, 
dos quais dois -- cristiano ronaldo e ricardo costa -- 
se preparam para disputar o seu terceiro Mundial. du-
rante a competição, 70 jogadores, árbitros ou selecio-
nadores, celebrarão o seu aniversário, entre os quais 
o avançado argentino Lionel Messi, que completa 27 
anos a 24 de junho. a rússia é a única seleção na qual 
todos os jogadores alinham no campeonato nacional, 
enquanto Bósnia, Costa do Marfim, Gana e Uruguai 
apresentam 22 emigrantes e apenas um futebolista a 
alinhar no campeonato dos respetivos países.
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F1: Daniel riCCiarDo, reD+Bull venCe
imPeCavelmente o gP Do CanaDá 2014

Montreal recebeu de braços abertos este mun-
do maravilhoso do desporto motorizado que 

é a FORMULA 1.A  ilha notre Dame foi pequena 
para arrecadar tanta e tanta gente vinda dos qua-
tro pontos do globo . Como primeira noticia para 
os amadores da Formula 1 ,tenho a informar-
-vos que durante os próximos 10 anos teremos o 
GRAnDE PREMiO DO CAnADÁ, no CiRCUi-
TO GiLLES ViLLEnEUVE, um acordo assina-
do pelos Governos, a Vila de Montreal e o Grupo 
Octane confirmaram em conferencia de imprensa 
a boa novidade .Mais informação no próximo nu-
mero.

seria possível alguém superar a Mercedes na atual 
temporada? até a última corrida, em Mônaco, ou 
mesmo nos treinos classificatórios de ontem, nós po-
deríamos dizer que não. Mas daniel ricciardo pro-
vou que podem acontecer surpresas, sim, na atual 
temporada. depois de largar na sexta posição, o aus-
traliano aproveitou-se de um gp do canadá confuso 
para superar os adversários até a assumir a ponta a 
duas voltas do final. 
nico rosberg terminou em segundo, ampliando a 

liderança no campeonato para Hamilton, que aban-
donou. sebastian Vettel fechou o pódio em terceiro. 
Na quarta posição  ficou Button, com Hulkenberg em 
quinto, alonso em sexto e Bottas na sétima posicao 
Vegne, Magnussen e raikkonen fecharam a zona de 
pontuação. 
a largada da prova foi marcada pela primeira dispu-

ta entre os dois pilotos da Mercedes na prova. Hamil-
ton largou melhor do que rosberg e ameaçou a posi-
ção do alemão, mas os dois acabaram se espremendo 
e o inglês levou a pior, perdendo inclusive a segun-
da posição para sebastian Vettel. Mais atrás, Massa 
chegou a ganhar a posição de Bottas, mas acabou 
perdendo na segunda sequência de curvas, quando o 
finlandês levou a melhor na travagem, ficando com a 
linha de dentro da curva. 
Foi na mesma curva que jules Bianchi e Max chil-

ton, ambos da Marussia, acabaram se tocando na pri-
meira volta, com Bianchi levando a melhor e ficando 

no muro com a traseira do carro toda destruida. a ba-
tida provocou a primeira entrada do carro de seguran-
ça , que ficou na pista até o fim da 7volta. De pneus 
supermacios desde a largada, perez fez sua parada 
apenas na35 volta, colocando pneus macios. 

a segunda rodada de pits começou com Bottas, na 
volta 36, colocando pneus macios para ir até o final. 
na sequência entraram Vettel e ricciardo, enquanto 
Massa optou por se manter na pista, seguindo a estra-
tégia de Hulkenberg. na volta 45, a Mercedes come-
çou a chamar seus pilotos para os boxes – rosberg 
primeiro e na sequência o Hamilton. 

os dois pilotos da Mercedes voltaram com proble-
mas nos seus monolugares, com Hamilton abando-
nando na 48 volta. Massa na liderança fez seu segun-
do pit na volta 50 – voltando em sétimo, momento 
em que rosberg, agora líder, começava a ser pres-
sionado por perez, que é acompanhado de perto por 
ricciardo e Vettel. 

na 58 volta, Bottas tentou manobra para cima de 
Hulkenberg, fazendo com que os dois espalhassem 
na entrada da grande reta – dessa forma, Massa ga-
nhou as duas posições partindo para cima do quarteto 
da liderança. a disputa entre os cinco foi acirrada nas 
voltas finais da prova. No giro 66, Perez começou a 
enfrentar problemas com seu rendimento, com isso 
ricciardo conseguiu a ultrapassagem para cima do 
perez, deixando Vettel e Massa atrás deles. 
 Quando tudo indicava que a corrida de Montreal 

iria ser mais um passeio para os dois Mercedes de 
nico rosberg e Lewis Hamilton eis que problemas 
mecânicos no monolugar do inglês a meio da corrida 
tornaram a contenda bem mais aberta, com rosberg 
a ter igualmente de ter muito cuidado. daniel ric-
ciardo, que partiu da sexta posição da grelha, che-
gou à luta pela vitória depois da segunda paragem 
nas boxes, após o meio da prova, isto numa altura 
em que a Mercedes já enfrentava problemas mecâni-

HÉLDER DiAS
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cos nos seus dois carros, de tal forma que perderam 
um avanço que chegou a rondar os 25 segundos. Ha-
milton ficou pelo caminho e Rosberg ainda resistiu, 
soçobrando perto do final a Ricciardo. Antes, Sergio 
perez, que era segundo, nada podia fazer, pois tam-
bém ele sofria com os travões do seu Force india. 

e mexicano terminou a corrida numa grande aciden-
te com Felipe Massa, pois os monolugares dos dois 
pilotos tocaram-se aquando da travagem para a pri-
meira curva, despistando-se violentamente, causan-
do algum frisson, pois os dois pilotos ficaram alguns 
momentos nos seus monolugar após analisar as ima-

gens do acidente envolvendo Felipe Massa e sergio 
pérez na última volta da corrida, a direção de prova 
chegou à conclusão que o mexicano da Force india 
foi o responsável pela batida. com isso, decidiram 
punir pérez com a perda de cinco posições na grelha 
da próxima corrida, o gp da Áustria, dia 22 de ju-

nho. ricciardo pulou do quarto para o terceiro lugar 
no Mundial de pilotos. o australiano tem 79 pontos, 
contra 60 do companheiro sebastian Vettel, o quinto 
na tabela. rosberg é o líder com 140, enquanto Ha-
milton vem em segundo, com 118.
 daniel ricciardo diz que ele está em estado de 

choque depois de conquistar sua primeira corrida da 

Fórmula 1 no gp do canadá. o piloto da red Bull 
trabalhou gradualmente através do pelotão de sexto 
na grelha durante a prova de 70 voltas, capitalizando 

com o abandono de Lewis Hamilton antes de ultra-
passar sergio perez e nico rosberg.
“eu ainda estou um pouco em choque. isto é ridí-

culo!”, exclamou ricciardo. “a corrida realmente 
parece durar para sempre nas últimas 15-20 voltas. 
Hamilton teve um problema, então Rosberg ficou 
lento ao longo das retas.” 
“eu realmente sofri para ultrapassar perez, o carro 

era rápido nas retas e rápido nas curvas. Finalmente 
eu consegui e passei na curva 1. então com rosberg 
eu consegui aparecer no lugar certo com o drs.” 
o australiano, mais perto dos pilotos da Mercedes 

na classificação, falou: “Este é um sentimento incrí-
vel.” o companheiro de ricciardo, sebastian Vettel, 
deu à red Bull seu primeiro pódio duplo do ano
Próximo encontro a 22 de junho no Grande pré-

mio da Áustria.

CLASSiFiCAÇÃO FinAL DO 
GRAnDE PRÉMiO DO CAnADÁ

1-   daniel ricciardo red Bull rB10 01:39.12.830
2-   nico rosberg Mercedes W05 + 4”236
3-   sebastian Vettel red Bull rB10 + 5”247
4-   jenson Button McLaren Mp4-29 + 11”755
5-   nico Hülkenberg Force india VjM07 + 12”843
6-   Fernando alonso Ferrari F14 t + 14”869
7-   Valtteri Bottas Williams FW36 + 23”578
8-   jean-eric Vergne toro rosso str9 + 28”026
9-   Kevin Magnussen McLaren Mp4-29 + 29”254
10- Kimi räikkönen Ferrari F14 t + 53”678
11- sergio pérez Force india VjM07 + 1 volta
12- Felipe Massa Williams FW36 + 1 volta
13- adrian sutil sauber c33 + 1 volta
14- esteban gutiérrez sauber c33 + 6 voltas
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