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Boas férias

Em virtude das férias,
A Voz de Portugal só
voltará ao contacto dos nossos
leitores, no dia

13

de

Agosto

serviço de análise do seu vinho
GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO

Mosti Mondiale 2000
42 VARIEDADES

DE MOSTO
À SUA ESCOLHA

$

40

CADA

20 LItrOs

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE

PORTUGAL,

EM CARVALHO E CASTANHO,
DE

5 A 250 LITROS.

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sELO DA mOstI
mONDIALE é pOrquE NÃO é mOstI mONDIALE

Para mais informações, contactar MARCO
5187 Jean-Talon E., St-Leonard - Tel.: 514.728.6831

Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
23 de julho
01:30 Livre Pensamento
01:58 7 Maravilhas Naturais
de Angola
	Quedas do Chiumbe
02:05	Regresso ao Campo
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Covilhã
08:00	Jornal da TardeDireto
09:17	Bombordo
	Magazine do Mar
09:43 Ler +, Ler Melhor
09:53	Verão Total
	Covilhã
13:00	Portugal em Direto
13:59	Cuidado com a Língua!
14:14 7 Maravilhas Naturais
de Angola
	Quedas do Chiumbe
14:22	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:11	Cimeira CPLP 2014
16:42 O Preço Certo
17:32 Os Nossos Dias
18:15	Telejornal Madeira
18:43	Telejornal Açores
19:17	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:34	Cimeira CPLP 2014
21:06	Festival Músicas
do Mundo - Sines 2014
21:19	Regresso ao Campo
22:12	Cimeira CPLP 2014 e
Entrevista a
Adriano Moreira
22:36	Cimeira CPLP 2014
23:08	Festival Músicas
do Mundo - Sines 2014
23:20 5 Para a Meia-Noite
00:23	Telejornal Açores
00:59	Telejornal Madeira
QUINTA-FEIRA
24 de julho
01:30	Correspondentes
01:55 7 Maravilhas Naturais
de Angola
	Reserva do Quiçama
02:10 A Lista de Chorin
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Gouveia
08:00	Jornal da Tarde
09:17	Bombordo
	Magazine do Mar
09:44 Ler +, Ler Melhor
09:53	Verão TotalDireto
Gouveia
13:00	Portugal em Direto
14:00 7 Maravilhas Naturais
de Angola
	Reserva da Quiçama
14:19	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:11	Correspondentes
16:35 O Preço Certo
17:25 Os Nossos Dias
18:08	Telejornal Madeira
18:38	Telejornal Açores
19:12	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:33	Festival Músicas
do Mundo - Sines 2014
20:44	Correspondentes
21:08	Uma Família Açoriana
21:50	Fatura da Sorte
21:56 A Lista de Chorin
22:47 Livre Pensamento
23:15	Festival Músicas
do Mundo - Sines 2014
23:26 5 Para a Meia-Noite
00:28	Telejornal Açores
01:00	Telejornal Madeira
SEXTA-FEIRA
25 de julho
01:30	Programa a designar
02:10	Poplusa
03:00	Bom Dia Portugal
05:00	Verão TotalDireto
	Mira
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 O Preço Certo
10:00	Verão TotalDireto
	Mira
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Visita Guiada
16:45 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	Visita Guiada
21:50	Poplusa
22:45	Programa a designar
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
SÁBADO
26 de julho
01:30	Programa a designar
02:05	Portugal 3.0
03:00	Bom Dia Portugal
06:00	Programa a designar
07:05	Portugal 3.0
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Programa a designar
12:00 Atlântida - Açores
13:30	Programa a designar
14:45	Voz do Cidadão
15:00	TelejornalDireto
16:15	Programa a designar
19:00 24 HorasDireto
20:00	COOLi
20:45	Programa a designar
DOMINGO
27 de julho
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	Programa a designar
07:05 Nha Terra
Nha Cretcheu 2014
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Aqui Portugal
14:35 Eurotwitt 2014
15:00	TelejornalDireto
16:15	COOLi
17:00	Programa a designar
17:30 Inesquecível
	Júlio Isidro e José Cid
e Gabriela Carrascalão
19:00 24 HorasDireto
20:00	Programa a designar
22:10 Inesquecível
	Júlio Isidro e José Cid
e Gabriela Carrascalão
23:35 3 Por Uma
00:30	Programa a designar
SEGUNDA-FEIRA
28 de julho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
	Vila de Rei
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15	Bombordo
	Magazine do Mar
09:45	Verão Total
	Vila de Rei
13:00	Portugal em Direto
14:05	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:15 Especial Saúde 2013
16:45 O Preço Certo
17:30Os Nossos Dias
17:55	Telejornal Madeira
18:40	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00Telejornal América
20:30 Especial Saúde 2013
21:00	Sinais de Vida
21:45	Bairro Alto
22:35 Olhar o Mundo
23:15 5 Para a Meia-Noite
00:25	Telejornal Açores
00:55	Telejornal Madeira
TERÇA-FEIRA
29 de julho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Verão Total
Oliveira do Hospital
08:00	Jornal da Tarde
09:15	Há VoltaDireto
	Fafe
13:00	Portugal em Direto
14:10	Bem-vindos a Beirais
15:00	TelejornalDireto
16:10	Biosfera
16:45 O Preço Certo
17:30 Os Nossos Dias
18:12	Telejornal Madeira
18:43	Telejornal Açores
19:10	Bem-vindos a Beirais
20:00	Telejornal América
20:30 Ingrediente Secreto
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Agenda comunitária

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

Centro

de acção socio - comunitária de

Mtl

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

Fondateurs
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre

O CASCM organiza um passeio, para a 3ª idade às Mil Ilhas no Ontário, dia 27 de
agosto. Um cruzeiro de 2h30 está previsto para poder usufruir da beleza das Mil Ilhas.
Saída do CASCM às 7h, regresso às 20h30. Se tem 55 anos e mais e quer participar
neste passeio, inscreva-se até 15 de agosto. Todos devem levar o seu lanche. Para
mais informações: Tel: 514-842-8045.

Hebdomadaire | Semanário
25 avril/abril 1961

Festas

4231-B, Boul .St-Laurent,
Québec, Canada, H2W 1Z4

de

Nossa Senhora

do

Monte

Esta festa tradicional dos Madeirenses vai se realizar nos dias 8, 9 e 10 de agosto
de 2014. 8 de agosto: 18h30: Recitação do terço e eucaristia. 19h30: Arraial com a
FPM. 20h30: Carlos Kanto. 9 de agosto: 18h30: Celebração da Eucaristía pelo rec.
Sr. Padre António Paulo Sousa, vindo expressamente da Madeira para estas festas, e
animada pelo grupo coral do Sr. Santo Cristo. 19h00: Rancho Folclórico madeirense
de Toronto. 20h00: Décio Gonçalves vindo de Toronto, Alex Camara apresenta o seu
espetáculo Steve Bolton do Blueprint Crew coreografo de la Voix. 22h00: Carlos Kanto
da Venezuela. 10 de agosto: 12h00 Celebração da missa solene. 14h00: Procissão
de Nossa Senhora do Monte.16h00: Rancho Folclórico Madeirense de Toronto. 17h00:
Décio Gonçalves. 19h30: Alex Camara. 21h00: Carlos Kanto.

Aniversário

do

Sr. Padre José Maria

A missa de festa do aniversário natalício do Sr. Padre José Maria, tem lugar domingo
dia 27 de julho de 2014, às 10h00. Um almoço “partilhado”, terá lugar ao meio dia, no
Salão Nobre. Traga o seu petisco e doçaria para ser partilhado com todos. Não se esqueça de trazer uma boa pinga, para dar a provar a quem estiver a seu lado. Também
podem levar o seu sumo ou água. Por favor passem a mensagem aos seus amigos.

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante: O
Louco, que significa Excentricidade. Amor: Sentir-se-á muito alegre
e bem-disposto. Aproveite bem
este momento. Saúde: Esteja mais atento
às suas necessidades fisiológicas. Consuma alimentos ricos em ferro. Controle o
seu sistema nervoso para que a sua saúde não saia prejudicada. Dinheiro: Assuma
com responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua palavra. Números da Sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9
Touro: Carta Dominante: Ás
de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Controle os ciúmes.
Não seja tão possessivo com a
pessoa amada pois esta pode
sentir-se sufocada. Dê-lhe espaço para se
movimentar. Saúde: Pratique um desporto
relacionado com a água. O seu organismo
necessita do contacto com este elemento
para se sentir bem e equilibrado. Dinheiro:
Poderá enfrentar uma situação difícil no seu
ambiente laboral. Procure estar longe dos
conflitos. Números da Sorte: 10, 2, 4, 5, 8, 7
Gémeos: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo,
Notícias Inesperadas. Amor: Contribua para a harmonia familiar
com uma boa base de compreensão. Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma
forma consciente. Procure o seu médico
de família. Dinheiro: O seu desempenho
profissional será recompensado. Boas notícias a nível financeiro. Não desperdice
oportunidades.
Números da Sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8
Caranguejo: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, agitação. Amor:
Combine um jantar onde possa
reunir todas as pessoas que são importantes para si. Saúde: Evite abusar do café,
pois pode provocar-lhe fortes dores abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale e será
bem sucedido. Não tema demonstrar as
suas verdadeiras capacidades.
Números da Sorte: 3, 6, 8, 4, 12, 11
Leão: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Entenda os pontos de vista do seu par
e procure entender que cada pessoa tem a sua própria personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação
mental. Tire uma hora no final do dia para
relaxar. Dinheiro: Dê mais valor às relações
entre os colegas. O bom ambiente ajuda a
aumentar a qualidade do trabalho. Números da Sorte: 12, 14, 15, 7, 8, 9
Virgem: Carta Dominante: 10 de
Espadas, que significa Dor, Escuridão. Amor: Procure passar mais
tempo com a sua família. Saúde:
Tendência para algum mau humor e irritabilidade. Dinheiro: Aprenda a ser um bom
gestor das suas poupanças. Aos poucos
irá ver a diferença na sua conta. Não seja
demasiado tolerante. Podem aproveitar-se
da sua boa vontade.
Números da Sorte: 20, 8, 5, 45, 41, 33

Tél.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813
Fax: 514.284.6150
admin@avozdeportugal.com
avozdeportugal.com

ADMINISTRAÇÃO
Président et Éditeur
Eduino Martins

Directeur administratif
Tony Saragoça
Directeur
Manuel de Sequeira Rodrigues
Secrétaire administratif
Miguel Félix

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: A
Roda da Fortuna, que significa que
a sua sorte está em movimento.
Amor: Opte pela tolerância para resolver os seus problemas afetivos.
Saúde: Faça uma alimentação mais equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á.
Dinheiro: Semana muito favorável sob o
ponto de vista profissional. O seu trabalho
será reconhecido.
Números da Sorte: 22, 33, 44, 4, 8, 5
Escorpião: Carta Dominante:
Morte, que significa Renovação.
Amor: Evite conflitos com familiares por causa de assuntos financeiros. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e vitalidade. Aproveite para praticar
exercício físico. Dinheiro: Procure não exigir tanto dos outros. Invista num negócio,
pois o seu setor financeiro está bastante
favorecido.
Números da Sorte: 2, 5, 8, 1, 11, 3
Sagitário: Carta Dominante:
Cavaleiro de Ouros, que significa
Pessoa Útil, Maturidade. Amor:
Trabalhe mais o seu lado espiritual,
pois isso vai ser bastante útil para controlar os seus impulsos. Saúde: Procure fazer
uma vida mais saudável. Alie a alimentação equilibrada à prática de exercício físico. Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de agora
aja de forma a corresponder a este voto de
confiança.
Números da Sorte: 6, 9, 4, 10, 20, 30
Capricórnio: Carta Dominante:
7 de Espadas, que significa Novos
Planos, Interferências. Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a
paixão vai tomar conta de si. Saúde: Beba sumos naturais para fortalecer o
organismo com vitaminas. Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que
lhe permita amealhar alguns lucros. Números da Sorte: 25, 14, 36, 8, 9, 11

RÉDACTION

Rédacteur en chef
Mário Carvalho
Rédacteur adjoint
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Manuel Neves
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Ricardo Araújo Pereira
Telmo Barbosa

Photographes
Edgar dos Santos
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reproduction totale ou partielle est strictement interdite
sans notre autorisation écrite.
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Aquário: Carta Dominante: 9 de
Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento poderá fazer com
que ponha em risco uma amizade
de longa data. Mantenha a calma. Saúde: O seu descontentamento com a sua
silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em
fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de
vontade será determinante para ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado.
Números da Sorte: 11, 14, 44, 5, 8, 7
Peixes: Carta Dominante: 4 de
Copas, que significa Desgosto.
Amor: Torne os seus sonhos em
realidade, declarando o seu amor
à pessoa que preenche o seu co-

ração.
Saúde: Semana sem grandes problemas
ao nível da saúde. Mantenha o equilíbrio.
Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudanças de ocupação
estão favorecidas. Lute pelos objetivos
que pretende atingir a nível profissional.
Números da Sorte: 6, 9, 41, 40, 2, 23

Courrier de deuxième
classe; Numéro de
contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.

Editorial
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A Àgua Morna Acaba por Ferver

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia residencial de ﬁdo

por
mês1
Para os clientes da Fido

v v

Visualizador e Voice mail, re-envio das chamadas,3

Chamadas a espera e chamada em conferência incluido

v

10

$

Chamadas ilimitadas através do Canadá2 (Nenhum custo interurbano)

Nenhuma visita de um técnico necessário

v

erante a avalanche de Emigrantes no Mundo
os Estados tentam adaptar-se ao principio do
pluralismo. Por outro lado, nada deve proíbir que
as jovens muçulmanas vão à escola usando o véu
e uma escola pública imparcial não deve expor os
símbolos de uma religião: Recordo que a constituição da maioria dos países garante plena liberdade religiosa a cada confissão.
A realidade, contudo, é que os conflitos escasseiam
ainda que, em ocasiões, quando ocorrem, surjam com
especial violência e motivados por razões de rejeição
racial. Em teoria, em nenhuma instituição pública,
incluindo as escolas, deveriam aparecer símbolos religiosos. Mas na prática, são muitas as salas de aulas
onde pontificam crucifixos ou imagens da virgem.
Em Portugal culturalmente existe uma atitude muito tolerante em relação aos atos religiosos. Na Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação
Racial, não há história de nenhuma queixa como as
que há no resto do Velho Continente. Nas liberdades
essenciais, somos do melhor que há na Europa.
A Grã-Bretanha é um exemplo de aceitação das diferenças culturais.
A França, Alemanha e o Québec debatem o direito
ao uso do véu islâmico e outras posturas e a proibição do mesmo, conforme o ponto de vista.
A aprovação de medidas repressivas não vai resolver os problemas entre as comunidades, mas sim reforçá-los: Não a uma lei contra o véu islâmico, sim a
uma laicidade vigilante e acolhedora dos credos que
cada um professa... Católicos, Evangélicos, Muçulmanos, Judeus e outros.
Os estrangeiros devem ter a liberdade de viver de
acordo com os ditames das suas culturas, religiosa ou
estilos de vida e aceites nas escolas, nos serviços públicos e no setor privado. Mas esta liberdade implica,
que os estrangeiros respeitem também a cultura, o
clima político e a terra do país de acolhimento, nas
obrigações morais e cívicas.
Vivemos na sociedade neste momento, gaves ten-

pelas Nações Unidas, sempre ignoradas e espezinhadas por Israel e apoiadas políticamente pelos EUA,
Canada e conta com o silêncio da UE: é preocupante!
A guerra em vários países e os combates na faixa
de Gaza. Sempre em causa a divisão da terra, os
interesses e benefícios na exploração dos recursos
naturais e o controlo de posições políticas no mundo, como se verifica também na Ucrânia e Líbia,
sempre os povos vitimas da política de ingerência
e da guerra.

Você poderia manter o seu número de telefone de casa actuel4

v

P

Manuel de Sequeira Rodrigues

tações. E a tentação maior é o orgulho, precisamente daqueles que se consideram humilhados. Isto é:
quem até agora se considerasse humilhado – ou porque o fosse realmente – hoje passa precisamente, se
porventura aceita a tentação do orgulho, passa a ser o
opressor. Passa a fazer uma ação de humilhação, por
vingança, por retaliação. E nisso é que está, realmente não só o mal, mas será depois finalmente o mal da
sociedade. Vivemos em pânico, em grande extensão
da nossa sociedade. O pânico significa, realmente,
que se quebraram os laços que fazem a unidade e a
estrutura de uma sociedade.
O pânico que se espalha pelo Mundo é uma nova
forma de barbarização é um retorno a tempos em que
a sociedade não tinha meios de se defender, as águas
mornas entre Israel a Palestina e a Comunidade Internacional acabou por ferver, provocando a matança
é uma barbarização por parte de Israel, neste ano de
2014 declarado: Ano Internacional de solidariedade
com a Palestina. A ocupação israelita, que nega aos
palestinianos o direito à independência, reconhecido

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

Aparelho Telefone Residencial necessário.

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

L’offre peut être modiﬁée sans préavis. Taxes en sus. Économies calculées par rapport aux fournisseurs traditionnels. 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 fonctionne sur le réseau de Fido. Pour
obtenir des renseignements importants sur le service d’urgence 9-1-1, consultez ﬁdo.ca/911. Le téléphone 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 ﬁdo.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 ﬁdo.ca/transferabilite pour vériﬁer
votre admissibilité. MCFido et les noms et logos associés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2014 Fido Solutions
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quem são eles?

Antes

das Férias o Festival
festejou todos juntos

N

o domingo 20 de julho Joe Puga, o presidente do
festival e o Sr. Leonardo Soares, um dos principais patrocinadores da grande festa do Dia de Portu-

sua experiência, trocas de ideias e também, o jornal A
Voz de Portugal informa, em primeira mão que o presidente desta “associação” será ainda presente para
2015 e pediu-me para informar toda a comunidade
“quem vai ser o próximo artista em Montreal para o
festival?”. Os organizadore estão abertos a sugestões.
Da minha parte vou sugerir, Mickael Carreira, Xutos e Pontapés, Rui Veloso, Roberto Carlos, Ana Ma-

gal, organizou um churrasco para agradecer a grande
ajuda de cada pessoa que se dedicaram a trabalhar
neste festival.
Durante o festival trabalhei muito, e todos que estavam presentes também trabalharam muito, de um
lado para receber os artistas, do outro lado, a organizar o festival na papelada, na publicidade, etc.
Esta tarde foi muito interessante e todos falaram da

lhoa, Iran Costa. Há muito mais, então telefonem ao
presidente, e vamos ver quem estará presente para
2015. Espero que a Viviana e o Joe Puga que fizeram
em conjunto um ótimo trabalho em 2014, e que refazem esta energia no palco para 2015.
Obrigado ao Leonardo Soares e sua simpática
esposa para este lindo convívio e parabéns a todos
e até ao próximo ano.

Sylvio Martins

Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem
as suas fotos antigas para se advinhar “Quem são
eles?” Devem enviar as fotos por e-mail
red@avozdeportugal.com

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Bem-vindos a montreal
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*Offres valables pour la location aux deux semaines d’une Mazda3 GX 2014 (D4XK64AA00), d’une Mazda3 Sport GX 2014 (D5XK64AA00) ou d’un Mazda CX-5 GX 2015 (NVXK65AA00) de base neufs en stock, ce qui équivaut
à 78/78/104 versements aux deux semaines de 85 $/95 $/139 $ pour 36/36/48 mois, avec un acompte de 0 $/0 $/0 $. Offres de location aux deux semaines d’une Mazda3 GT 2014 (D4TL84AA00), d’une Mazda3 Sport GT 2014
(D5TL84AA00) ou d’un Mazda CX-5 GT 2015 (NXTL85AA00) illustrés neufs en stock, ce qui équivaut à 78/78/104 versements aux deux semaines de 171 $/182 $/193 $ pour 36/36/48 mois, avec un acompte de 0 $/0 $/0 $. Les versements de location incluent les frais de transport et de préparation de 1 695 $ (Mazda3)/1 895 $ (Mazda CX-5) ainsi que la surcharge de 100 $ pour le climatiseur (le cas échéant). L’immatriculation, les assurances et les taxes sont en
sus. La première mensualité est payable à la livraison. Limite de 20 000 km par an. Frais de 8 ¢ le kilomètre excédentaire. Offre de location réservée aux clients au détail admissibles. Les offres de location peuvent varier selon la région
et le modèle. †Le taux annuel de financement à l’achat de 0 % est offert pour les modèles Mazda 2014 et 2015 neufs sélectionnés en stock. Les modalités peuvent varier selon le modèle. Selon une entente type pour le financement
d’un montant de 20 000 $, les mensualités sont de 416,67 $, les frais de crédit sur une période de 48 mois, de 0 $ et l’obligation totale de financement, de 20 000 $. ▼Si vous possédez ou louez actuellement un véhicule concurrent,
économisez 500 $ à l’achat, au financement ou à la location d’un CX-5 2015 neuf. Échange non requis. Cette offre non transférable est réservée aux conducteurs qui possèdent ou louent un véhicule concurrent. (Preuve requise.) La
remise en argent de 500 $ est déduite du prix négocié avant taxes. Offre valable du 2 au 31 juillet 2014. ΩSelon ALG, la Mazda3 2014 a une valeur résiduelle supérieure à celle de tous les autres véhicules de la catégorie des voitures
compactes. ALG est la référence de l’industrie pour les données sur la valeur résiduelle et la dépréciation (www.alg.com). ▲Programme de garanties offert gratuitement pour tous les modèles 2014 et 2015 par l’entremise de Mazda
Canada inc. Les modalités peuvent varier selon les modèles. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mazda pour tous les détails. ◊Certaines conditions s’appliquent. L’immatriculation, les
assurances et les taxes sont en sus. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. Ces offres sont valables du 2 au 31 juillet 2014 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les prix
peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.
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INgLês DE bAsE DE mANhÃ E DE tArDE

manhã: Do 27 de agosto até 27 de novembro de 2014
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde: Do 27 de agosto até 17 de dezembro de 2014
De segunda a quinta: 17h30 às 21h30
custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Triduo prepatório

Vindo expressamente da Madeira para estas festas. O Sr. Padre António Paulo Sousa.

Sexta-feira, dia 8 de agosto
18h30: Recitação do terço e eucaristia
Sábado, dia 9 de agosto
18h30: Celebração da Eucarístia pelo ver. Sr. Padre António Paulo
Sousa convidado especial para estas festas. Animado pelo Grupo Coral do Sr. Santo Cristo
Domingo, dia 10 de agosto
12h00: Celebração da missa solene pelo ver. Sr. padre António Paulo
Sousa em co-celebração com outros padres e animada pelo Grupo Coral Santa-Cruz.
14h00: Procissão de Nossa Senhora do Monte saindo da igreja.
Sobe a rua Clark até a Marie-Anne, descendo à Saint-Urbain
até à Duluth, sobe a Clark até à Igreja Santa Cruz.
Abrilhantarão a procissão a seguinte Filarmónica:
Divino Espirito Santo de Laval e Montreal
*Convidam-se as crianças que tenham feito a primeira
comunhão a participarem na procissão.
6ª-Feira, dia 8
19h30: Arrial com a
banda musica
Banda
Montreal
20h30: Carlos Kanto

Sábado, Dia 9
19h00: Rancho Folclórico
Madeirense de Toronto
20h00: Décio Gonçalves vindo de Toronto
21h00: Alex Câmara a presente o seu novo
espectalo em colaboraçao Steve
Bolton do Blueprint Crew
coreograofo oficial de La Voix
22h00: Carlos Kanto vindo da Venezuela

Domingo, dia 10
16h00: Rancho Folclórico
Madeirense de
	Toronto
17h00: Décio Gonçalves
19h30: Alex Câmara
21h00: Carlos Kanto

Romados em Festa
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Miguel Félix
omingo passado, a instituíção de preferência
da comunidade portuguesa em Montreal que
é o “Romados”, celebrou os seus 20 anos de existência.
Para a ocasião um enorme mas delicioso bolo, foi
preparado pelos pasteleiros da casa e partilhado com
empregados e clientes, que na ocasião estavam presentes, provavelmente aboreando um não menos
delicioso frango à “ROMADOS” ou qualquer outro
prato preparado e servido pelos empregados deste
lugar. Tentar descrever em poucas linhas,o que esta
familiar pastelaria, churrasqueira, padaria e muito
mais, tem sido, durante estes 20 anos, para os habitantes do Plateau em particular, seria como tentar meter toda a água do mar em pequenas garrafas.
Pois a casa fundada por Fernando Machado em
1994 e, apesar de algumas indesejadas interrupções,
tem sido a estação de serviço, onde portugueses e
práticamente todos os outros grupos étnicos que habitam Montreal e arredores,têem feito imensas para-

D

gens para se “abastecerem” do combustível essencial
à boa disposição, porque com um estomago vasio,
não há lugar para festejos. Portanto, descrever todas
as peripécias que aqui tiveram lugar nestes 20 anos, é
missão impossível.
Que se trate de um simples papo- seco ou de uma
complicada encomenda para uma festa de anos, batizado ou casamento, ROMADOS lá tem estado, está e
estará, sempre pronto para satisfazer com qualidade
e prontidão, qualquer pedido que os seus estimados
clientes exigirem. Nem sempre foi fácil, que o diga
o patriarca Fernando, mas, como na maior parte dos
casos as dificuldades são também oportunidades para

melhorar tudo o que precisa ser alterado, a família
Machado não falhou à regra e foi assim que de ano
para ano, esta instituição tem aproveitado cada oportunidade para melhor servir a sua clientela. Esta, por
sua vez, tem apreciado cada uma dessas melhorias e
hoje podemos constatar que não existe em Montreal,

lugar de encontro de maior afluência.
Saber combinar bom produto, bom serviço e sobretudo bom preço, são as três devisas deste comércio,
resultado de uma boa formação e dedicação dos pa-

trões (Fernando, Many e Paulo) assim como de todos
os empregados e dirigentes que trabalham no 115
Rachel este.
Parabéns Fernando e família por estes 20 anos de
sucesso.
O jornal A Voz de Portugal, fiel e orgulhoso da
longa e amigável associação de que tem beneficiado ao longo destes anos, faz votos para que o vosso
sucesso continue por muitos anos ainda e que continuem a espalhar o delicioso cheirinho a frango
assado no churrasco, pelas ruas avizinhantes ao
vosso local.

“Seria um privilégio
Guterres como
Presidente”
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ter

A

ntonio Costa, candidato a primeiro-ministro
pelo PS, esclarece, em entrevista ao Público,
que não se identifica com discursos populistas e
que vê António Guterres como o candidato ideal
para as presidenciais.

“Acho que seria um privilégio para o país poder ter
o eng.º António Guterres como Presidente da República”, confessou António Costa em entrevista ao jornal
Público. O candidato a primeiro-ministro pelo Partido Socialista sublinhou que, se tivesse que escolher,
Guterres “era seguramente o melhor que a esquerda
poderia ter”. O atual presidente da Câmara de Lisboa
está em campanha para as primárias de 28 de setembro
e, questionado sobre o seu discurso, garante que nunca vai enveredar por populismos e esclarece que tem
“uma enorme vantagem em relação a outras pessoas”,
pode oferecer “o passado como garantia”. “Não preciso de prometer no futuro. O meu passado é garantia
suficiente de que comigo não há tentações populistas”,
esclareceu.Sobre a possibilidade de, caso chegue a
primeiro-ministro, entrar em entendimento com uma
lista social-democrata com um novo presidente, Costa
adianta que “o país precisa de compromissos políticos” porque é assim que funciona a democracia.
“O erro da anterior governação socialista foi não
ter aproveitado a maioria absoluta para dar um
salto qualitativo no diálogo político em Portugal.
Esse diálogo deve existir e é necessário existir”,
rematou.

Novartis

e Google
avançam com lentes
para diabéticos

A

Google e a Novartis juntaram-se para desenvolver umas lentes de contacto inteligentes
capazes de medir os níveis de açúcar no sangue,
avança o The New York Times. As informações recolhidas são depois enviadas para o telemóvel.

A Google anunciou, esta terça-feira, uma parceria
com a farmacêutica Novartis para desenvolver lentes
de contactos inteligentes com a capacidade de medir o
nível de açúcar no sangue, noticia o The New York Times. Esta decisão vem no seguimento da incursão, por
parte de várias gigantes tecnológicas como a Apple e
a Samsung, no setor da saúde, com o lançamento de
aparelhos e aplicações que acompanham cada passo
do utilizador.As lentes permitem monitorizar os níveis
de açúcar, dispensando assim formas mais invasivas
de chegar à mesma informação, como as tradicionais
agulhas. A informação recolhida pelas lentes de contacto através de sensores é enviada para um dispositivo
móvel, onde podem ser consultados detalhadamente.O
resultado da parceria deverá estar disponível ao público num espaço de cinco anos.

Crise

no BES é “uma tragédia
para a economia portuguesa”

R

etomando os seus habituais comentários na
RTP1, depois de um período de interregno
onde se disputou o Mundial de futebol, José Sócrates comentou esta noite a crise no Banco Espírito Santo revelando que esta o “surpreendeu
completamente”.
“A crise no BES surpreendeu-me completamente. É
uma tragédia para a economia portuguesa, pelo dano
que causa à reputação do país e do sistema financeiro
português. Tem uma consequência económica pesada para o país e para a economia”, afirmou o antigo
governante, José Sócrates, sobre a crise vivida no
seio do Grupo Espírito Santo e que levou à saída de
Ricardo Salgado da liderança do BES. E justifica o
ex-primeiro-ministro as dificuldades em compreender o sucedido, dizendo que estando cá a troika e
Portugal sujeito a um controlo tão apertado que não
compreende como como é que este problema não foi
conhecido mais sedo.
“Nestes últimos três anos tivemos a troika, auditorias, testes de stress, a ajuda do BCE para melhorar e
qualificar o sistema bancário europeu e no fim acontece isto”, afirma o comentador da RTP.
Sobre este ponto, defende Sócrates que deverá, no
futuro, pensar-se em novas formas de supervisão
financeira, aprendendo com os casos do passado,
como, exemplifica, a crise de 2008, provocada pela
descoberta de offshores que fizeram colapsar o sistema financeiro.
“Se há moral a tirar disto é que o dogma de que o
mercado faz tudo bem é um mito.
A desregulação no sistema financeiro conduziu a
casos como o BES e coloca questões relacionadas

com a supervisão nacional. A supervisão financeira
deve ser feita a uma escala internacional. Ainda não
aprendemos a lição de 2008”, disse o antigo primeiro-ministro.
Por fim, referindo ao caso do BPN e aos ataques
realizados nessa altura ao papel desempenhado
por Vítor Constâncio, então governador do Ban-

co de Portugal, o socialista disse em tom sarcástico que “é uma ironia que aqueles que no caso do
BPN culparam o supervisor agora não o façam”,
referindo aos elogios que a atuação de Carlos Costa tem merecido de parte a parte.

Fidel Castro felicita Nicarágua
por 35 anos da revolução
sandinista

O

líder cubano Fidel Castro considerou que a
Nicarágua se converteu num “baluarte já irreversível da luta anti-imperialista” numa mensagem enviada ao Presidente do país no 35.º aniversário do triunfo da revolução popular sandinista.
“Felicito a vitória sandinista de 19 de julho [de
1979] com o mesmo entusiasmo, como se fosse o 26
de julho de 1953 ou o 1.º de janeiro de 1959”, escreveu Castro numa mensagem enviada ao presidente
Daniel Ortega citada pela agência EFE. O ex-presi-

dente cubano assinalou que Ortega e a sua esposa,
Rosario Murillo, “vão ocupar um lugar de honra na
história dos povos deste continente [América], que
algum dia poderá contar também com o povo trabalhador e inteligente dos Estados Unidos”, recordando
ainda, na mesma mensagem, o falecido presidente
venezuelano Hugo Chávez como o “campeão da luta
pelo socialismo e pela revolução anti-imperialista
na América Latina”. A revolução sandinista -- assim
chamada em homenagem ao guerrilheiro da Nica-

rágua Augusto César Sandino - triunfou a 19 de julho de 1979, 20 anos depois da chegada ao poder da
revolução cubana, em janeiro de 1959, liderada por
Fidel Castro, que depôs o ditador Fulgencio Batista.
Na Nicarágua as forças revolucionárias derrubaram o
regime de Anastasio Somoza Debayle.
O dia 19 de julho é feriado nacional na Nicarágua,
celebrado desde 1980, quando foi decretado pelo primeiro Governo sandinista para recordar o derrube armado do regime dos Somoza (1937-1979).
O feriado no Estado da América Latina
ficou, no entanto, marcado pela morte de
cinco pessoas e por outros 25 feridos, na
sequência de vários ataques perpetrados
contra caravanas de autocarros que transportavam centenas de simpatizantes sandinistas, adiantou a agência EFE.De acordo
com a agência de notícias espanhola, um
ataque de um grupo de desconhecidos, que
disparou contra uma caravana de autocarros, numa região a 72 quilómetros a norte
da capital Manágua, cerca da meia-noite
de sábado, provocou quatro dos cinco
mortos, e 24 dos 25 feridos. Os feridos foram transportados para o hospital e quatro
deles mantêm um prognóstico reservado, adiantou
o autarca do município de Sebaco onde aconteceu o
ataque, citado pela agência EFE. A caravana regressava dos festejos do 35.º aniversário da revolução
sandinista, em Manágua.
Um segundo ataque, também contra uma caravana de autocarros com simpatizantes do Governo, no município de San Ramón, provocou um
morto e um ferido.
Os ataques estão a ser investigados pela polícia.

“Um
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Madeira aprova diploma
investimento de alto risco
sobre subvenções
comprometeu um grande negócio” públicas

N

o seu comentário na SIC, Marques Mendes
falou hoje sobre a crise no BES, afirmando
que a PT com o investimento que realizou na Rioforte comprometeu um grande negócio, mas que
esta crise também quer dizer que haverá menos
dinheiro para investir na economia, o que em ultimo caso atrasará a recuperação económica.

Instado a comentar os problemas verificados no
BES, Luís Marques Mendes considerou que no plano internacional esta problemática levantou graves
problemas, não só com o negócio da Portugal Telecom com a Oi a ficar mais difícil, mas também por
razões de imagens do país. A empresa portuguesa
ia ter 39% da nova empresa, agora reduz para 25%.
A empresa que vai resultar da fusão é mais brasileira e menos portuguesa. É mais uma compra e menos uma fusão. Zeinal fica diminuído e a imagem de
Portugal degradada”, atirou o comentador da SIC,
acrescentando ainda que “com um investimento de
alto risco [compra de papel comercial na Rioforte]
comprometeram um grande negócio e comprometeram a imagem de Portugal”.Mas, para Mendes, a
mais grave problemática é ainda nenhum dirigente
da operadora portuguesa ter vindo a público expli-

car este negócio, algo que o antigo dirigente político
considerou que era um ato de “arrogância de alguém
que se considera um Estado dentro do Estado”.Continuando a explicar a crise no BES e as suas implicações, Marques Mendes considerou que na prática
toda a problemática se vai traduzir num problema de
crédito, nomeadamente por causa do Espírito Santo
Internacional, com particulares a perderem parte das
suas poupanças e empresas a perderem parte dos seus
investimentos.“Na prática isto vai traduzir-se em menos crédito do banco para emprestar. Vai ter a prazo
que emprestar de forma mais cara, porque baixou o
rating. No domínio do GES começou agora o processo de insolvência e há de acabar numa liquidação ou
perdão de divida”, o que em termos concretos, considerou o social-democrata, se vai traduzir “menos
crescimento económico”.Por fim, Mendes continuou
a defender a ideia de que o banco está sólido, e que
agora há que dar tempo para a nova administração
fazer o seu trabalho.“Apesar de tudo há coisas positivas. O banco está sólido, no sentido em que está
capitalizado. Tem agora uma administração credível.
O banco vai precisar de um aumento de capital, mas
o único problema é o tempo. Porque o tempo gera
prejuízo”, considerou.Noutro ponto, o comentador
do canal de Carnaxide não quis deixar de comentar
o acidente com um avião das linhas aéreas malaias,
afirmando que teme que este incidente possa passar
impune e que esta foi uma tragédia de “proporções
brutais”.“Corre-se o risco de isto ficar impune, mas
isso não devia acontecer. Isto é uma tragédia de proporções brutais. Nada vai ficar como dantes neste
conflito da Ucrânia. Este incidente é mau para os
independentistas, que vão ficar mal vistos na comunidade internacional, é mau para a Rússia, que pode
ficar mais isolada, e dá mais razão à Europa para endurecer as sanções”, concluiu.

PSD admite aumentar impostos se
houver novo chumbo do R atton
A

deputada do PSD, Conceição Ruão, admitiu
hoje que o Governo poderá adotar “medidas
de natureza tributária” caso o Tribunal Constitucional (TC) decida chumbar a proposta de lei que
prevê a aplicação de cortes nos salários do Estado.

“Nós não temos excluída a hipótese de tomar medidas de outra natureza, designadamente, tributária
se, eventualmente, estas normas vierem a ser declaradas inconstitucionais”, afirmou a deputada social-democrata, Conceição Ruão, no parlamento. As
declarações da deputada do PSD foram proferidas
esta amanhã na comissão parlamentar do Orçamento,
Finanças e Administração Pública, na qual estiveram
a ser ouvidas as três estruturas sindicais da função
pública no âmbito da proposta de lei do executivo
que prevê a aplicação de cortes nas remunerações da
administração pública a partir de 1.500 euros.
Perante as dúvidas levantadas pelos sindicatos
quanto à constitucionalidade do diploma, Conceição
Ruão admitiu que “o Governo também tem algumas
dúvidas”, tendo por isso solicitado ao Presidente da

República a fiscalização preventiva da proposta de
lei.De acordo com o diploma aprovado a 03 de julho
em Conselho de Ministros, o executivo compromete-se, gradualmente, já a partir de 2015, com a respetiva reversão dos cortes salariais aplicados aos funcionários públicos, num prazo de
quatro anos. Esta segunda versão
da proposta de lei - uma vez que
a primeira tinha já sido aprovada
no Conselho de Ministros de 12 de
junho - procede ainda à integração
das carreiras subsistentes e dos cargos, carreiras e categorias dos trabalhadores na tabela remuneratória
única.Inicialmente, a votação final
global da proposta de lei estava
prevista para dia 10 de julho, mas
uma vez que o diploma entretanto aprovado foi colocado em discussão pública, deverá ser votado a 25 de
julho. De acordo com a proposta de lei aprovada a 12
de junho em Conselho de Ministros, o Governo pretende reintroduzir temporariamente os cortes entre
3,5% e 10% aplicados aos salários do setor público
superiores a 1.500 euros introduzidos em 2011 e que
vigoraram até 2013.
Estes cortes progressivos nos salários do setor
público foram introduzidos pelo anterior executivo do PS através do Orçamento do Estado para
2011 e mantidos pelo atual Governo PSD/CDS-PP
até ao ano passado.No Orçamento do Estado para
2014, o Governo substituiu-os por cortes entre
2,5% e 10% aplicados aos salários do setor público a partir dos 675 euros.

A

Assembleia Legislativa da Madeira aprovou
o diploma que adapta à região o regime jurídico aplicável à concessão de subvenções públicas
do Estado em vigor desde 2008.
Segundo o secretário regional do Plano e das Finanças, Ventura Garcês, o diploma só foi agora levado a plenário porque “importa garantir que a atribuição de subvenções públicas pela região se encontra
delimitada por linhas enquadradoras específicas, que
garantam a clareza e transparência do processo e promovam a garantia da sua eficácia”.
O secretário regional assegurou, no entanto, que a
atribuição de subvenções e de indemnizações compensatórias “já seguia, implicitamente, a legislação
nacional”.O governante reconheceu que a aprovação
do diploma secundava orientações do Tribunal de
Contas e do Programa de Ajustamento Económico e
Financeiro (PAEF).”Implicitamente, o Governo Regional tem aplicado este diploma, há transparência,
clareza, e é pública a atribuição de todos os apoios
públicos do Governo da Madeira, que são definidos
em Conselho de Governo e em sede do Orçamento Regional”, disse.Ventura Garcês salientou ainda
que a aprovação deste diploma estabelece as regras
gerais, “o que não quer dizer que não haja regulamentos para a atribuição dos apoios, que são depois
submetidos a contratos-programa ou a contratos de
pareceria”.O diploma foi aprovado por unanimidade,
apesar de os partidos da oposição terem criticado a
morosidade do seu acolhimento pela ordem jurídica

regional.A assembleia aprovou também por unanimidade um voto de protesto apresentado pelo único
deputado do PCP, Edgar Silva, “contra a intenção de
encerrar o Tribunal de São Vicente e transformá-lo
numa secção de proximidade”.
O processo de reorganização do mapa judiciário
do Governo da República foi criticado pelo deputado do PSD José Prada, que salientou que a atual
ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, colocou “todos contra todos” com a iniciativa.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966

4242, boul. st-Laurent, suite 204
montréal, qué., h2w 1z3
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Boas férias
A

s férias estão à porta, e com elas a oportunidade que os trabalhadores têm de deixar de
lado, mesmo que temporariamente, as preocupações, o stress, o esforço físico ou intelectual e todas
as muitas outras atividades, relacionadas com os
seus trabalhos.
Para isso é necessário investir em outros tipos de
atividades, que irão certamente contribuir para que

a rotina laboral instalada, suba a tão desejada interrupção.

Com votos de BOAS FÉRIAS, os nossos prezados
leitores, encontrarão nas páginas desta edição uma
série de diversos lugares onde através das atividades
que aí são praticadas, poderá certamente aproveitar
ao máximo, este período dedicado ao descanso e lazer.
O Parque da Rivière Batiscan
Este Parque, dedicado á conservação e educação
ambiental, proporciona no entanto bastantes atividades recreativas ao ar livre.Com 400 hectares de
superfície, ligando três (3) municípios, Ste- Geneviève-de-Batiscan, Saint-Stanislas e Saint Narcisse.
Situado na beira das formações geológicas do “Escudo Canadiano” e das terras baixas do rio St-Laurent,
o relevo da Rivière Batiscan é dos mais espetaculares
em certas áreas. A corrente d´água oferece-nos uma
paisagem encantadora onde sucessivamente podemos admirar quedas de água, cascadas, e bacias. Os
desportistas e amadores da natureza serão encantados
ao descobrir todos os trilhos definidos, totalizando
mais de 25 kms,180 lugares de campismo rústicos,
meio equipados ou com serviços. Prefere a tranquilidade da água? Nesse caso, terá á sua disposição mais

de 2 kms, de águas calmas, propícias á canoagem.
Para informações: Tel.: 1-418-328-3599, ou por
email: parcbatiscan@xplornet.com
Parque de Divertimentos Atlantide
Situado em Saint-Calixte, a 40 minutos de Montreal, na bela região de Lanaudière, este parque foi
construído especialmente para os garotos de 0 aos 12
anos. Aqui encontrará uma multitude de atividades
que agradaram a toda a família: Esbarradoiros de

água, jogos aquáticos,trampolins-bungees,25 estruturas pneumáticas, um parque d´agua para pneumáticos e muitos outros campos desportivos. Se o tempo não permitir as atividades exteriores, porque não
aproveitar as nossas facilidades interiores e salas de
jogos! Venha descobrir a Atlantide.

Para informações: Tel.: 1-450-222-5225, ou por
email: info@parcamusementatlantide.com
Village du Père Noel
Em 1953, o primeiro Ministro da província era Maurice Duplessis, os Canadianos de Montreal ganharam
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a sétima taça “Stanley” e a família Plouffe, fazia a sua
estreia na televisão. Pois foi precisamente nesse ano
que o Pai Natal, inaugurou a sua residência em Val-David. Um turbilhão de atividades aí o espera. Entre
outras, você pode: saltar, escorregar, pedalar, escalar,
e mergulhar. Esbarradoiros de água, paredes e jogos
de escalar, comboio elétrico, pneumáticos, jogos de

se carregavam e descarregavam barcos cargueiros,
comboios e camiões nos anos 60 e 70) viu sua vocação totalmente modificada. Hoje é qualificado
como uns dos mais interessantes lugares turisticos de
Montreal. Espetáculos, belíssimos jardins, boutiques,
restaurants e muitos outros divertimentos para toda
a familia. Caminhando um pouco mais para o oeste,

visite as Rapides de Lachine. Nas margens do rio St-Laurenço encontrará bonitos parques para pic-nic.
Se é aventureiro, compre o seu bilhete e embarque no
(cruzeiro) mais espetacular da sua vida.

brantes, 13 espécies de baleias, actividades marítimas
e uma infinidade de atrações disponíveis para você.
O Cruzeiro AML é uma empresa familiar fundada em
Quebeque há mais de 40 anos. É a maior empresa
de cruzeiro do Canadá com seus 18 navios operando
em nove portos do Quebeque. Além de seus cruzeiros
urbanas para Montreal e Quebeque, o AML oferece
passeios de observação de baleias em Rivière-du-Loup, Baie-Ste-Catherine e Tadoussac.
Cosmodome de Laval
Sitio onde situa-se tanto a cidade de Astronáutica e
que o Campo espacial, onde os visitantes são convi-

água, barco a pedais, voltas de póneis, piscinas, assim como muitos tipos de animais que esperam pelos
vossos carinhos. Mais de 100 mesas de piquenique à
sua disposição. Pode trazer a sua merenda ou aproveitar as nossas tascas locais.
Para informações: Tel.: 1-819-322-2146, ou por
email: admin@noel.qc.ca.
O parque de La Ronde
Com a sua imensa selecção de atracções, restaurantes e areas de pic nique é, sem duvida o lugar mais
indicado, sobretudo para os jovens e crianças.
Não muito longe daí, encontra-se o velho porto de
Montreal. Fundado neste lugar em 1642 por Paul
Chomedey, pela simples razão que as águas rapidíssimas na área de Lachine o impediram de aí desmbarcar, esta imensa zona de armazéns de mercadoria (lugar de trabalho de muitos imigrantes, pois aí

Descer as águas tumultuosas das Rapides de Lachine, exige bravura, um coração e um estomago em
perfeitas condições.
As grandes baleias
O parque maritimo do Saguenay-Saint-Laurent possui uma das mais diversas mamíferos marinhos do
mundo. Este é o melhor lugar do Quebeque para um
cruzeiro ou observação de baleias. Vistas deslum-

dados a aprender mais sobre a conquista do espaço.
Cidade da astronáutica tem um conceito virtual e interativo inclui três missões divertidas e educativas. O
Campo espacial oferece aos jovens como aos grupos
uma formaçao semelhante aos astronautas da NASA.
Parque Safari
O Parque Safari, você vai se surpreender. O único
lugar no Quebeque, onde é possível circular entre os
animais da África e encontrar a incrível velocidade
de chitas! Refresque-se no Aquaparque Safari e 60
fontes.
O parque Safari em seu coração para a vida. Uma
experiença fantastica a viajar sem passeporte. O Parque Safari foi fundada em 1972. Ele tem atualmente
500 animais de 75 espécies diferentes, disponivel ao
descobrimento dos olhos dos visitantes.
Boas férias
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Cantinho da poesia

A Caminho

da Índias

Adquirindo mais prática
Para explorar terras longínquas
Esquecendo a África
Para atingir as Índias
Ganhando uma certa fama
Podendo agora descrevê-los
Graças ao Vasco da Gama
Foram a procura dos temperos

Cartões

de crédito e dinheiro
roubado às vítimas do MH17

D

epois de noticiada a intensa tensão vivida
no local da queda do aparelho da Malaysian
Airlines, sabe-se agora que os bens das vítimas
têm sido mexidos e até roubados. Há relatos de
rebeldes “embriagados” na zona, onde ainda continuam corpos por encontrar.

Era agora a vez deles
Navegando sempre à volta
Trazendo as plantas dos temperos
Para introduzir na Europa
Tudo à sua origem
O que era mais preciso
Na mais longa viagem
Vasco da Gama dê-lhes um aviso
Não havendo partidários
Tinha tudo que suceder
Levando consigo missionários
Para os Índios converter
Depois do prazo passar
Avisando-os várias vezes
Puseram-se a bombardear
Malinos demais, os portugueses...
Cem anos, aquele Oceano dominaram
E continuando negociando
Conseguido e arrancando
O negócio ao Império Romano

A Associação de Bancos da Holanda enviou um comunicado onde assegura aos familiares das vítimas
do voo MH17 da Malaysian Airlines, abatido no leste da Ucrânia, que vai tomar “medidas preventivas”
relativamente a cartões de crédito roubados aos passageiros do avião e que reembolsará eventuais usos
por parte do rebeldes ucranianos, conta o Jornal de
Notícias. A imprensa internacional já avançara anteriormente esta hipótese, afirmando que os bens das

vítimas, como cartões de crédito e dinheiro, estavam
a ser procurados pelos separatistas no local.
Esta displicência no tratamento daquele que será “o
maior local do crime no mundo” é precisamente o
que está a chocar a comunidade internacional.
O conselho permanente da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) havia enviado uma equipa de observadores à zona mas estes
foram recebidos com alguma hostilidade por parte
das milícias armadas pró-russas presentes, de acordo
com o relatado pela CNN.
O mesmo responsável descreveu um cenário de
“caos” com “os corpos já a entrar em decomposição
devido à exposição ao sol” e, quando questionado
sobre a identidade das pessoas com quem estavam
a lidar, acrescentou que não é possível identificar
ninguém e que um deles estava até “embriagado”.O
chefe da missão da OSCE saliento, à Reuters, que
se vive um ambiente de tensão na zona mas que o
acesso aos destroços vai melhorando. Hoje, a France
Press informou que todos os corpos encontrados já
foram retirados do local e que os separatistas abandonaram a zona.

Foto da semana

Sem Interesse territorial
E não querendo se estabelecer
Para engrandecer Portugal
Tentando-os converter
Sempre com aquela noção
Era a intenção dos portugueses
Perante a enorme população
Ofereceram a India aos Ingleses
Continuaram a expandir
Para propagar a religião
Conseguindo (Goa, Damão e Diu)
Para engrandecer a Nação.
Gostaria de estar certo
sonhando as nossas proezas
Indo sempre por mar aberto
Viagens muito perigosas
Portuguesas grandes exploradores
Buscando as plantas preciosas
Alvaro Azevedo

Depois de um ano de férias! O banco literário de Miguel Torga voltou ao seu sítio original. Muito
obrigado ao vereador municipal de Jeanne-Mance, Alex Norris, sem ele, o banco não tinha encontrado o seu caminho na Saint-Laurent.

Marqueteiros
P
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já entram em ação Chuvas fortes deixam

or trás de um candidato à Presidência da
República tem sempre um marqueteiro muito bem remunerado. Numa campanha na qual a
imagem é tão importante quanto as propostas,
nenhum dos três principais presidenciáveis abriu
mão de ter um especialista como fiel escudeiro no
staff.

A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição
pelo PT, continuará contando com os trabalhos do tarimbado marqueteiro João Santana, especialista em
campanhas presidenciais, que atuou durante todo o
atual mandato como um conselheiro político.
O marqueteiro baiano esteve envolvido, por exemplo, na criação do slogan do governo federal: “País
rico é país sem pobreza”. Ele também foi o responsável por batizar programas como o “Minha Casa Minha Vida” e o “Brasil Sem Miséria”.
Propositiva
No primeiro ato da campanha já em andamento,
Santana orientou a presidente Dilma a ficar distante
das brigas regionais entre partidos aliados – função

assumida pelo vice-presidente Michel Temer – e ser
propositiva quando o assunto for a eleição.

O candidato do PSDB, senador Aécio Neves, trabalhará com o mesmo profissional que sempre o
acompanhou, durante toda a sua trajetória política. O
publicitário mineiro Paulo Vasconcellos foi responsável pelas campanhas de Aécio nas últimas quatro
eleições que ele disputou.
Para alçar o amigo ao cargo máximo da República,
o marqueteiro usará a história da família Neves e estará atento às manifestações apontadas em pesquisas
de intenções de voto, que mostram altos índices favoráveis à mudança na condução do país. Aécio foi
orientado a evitar fazer críticas à Copa do Mundo.
O presidenciável Eduardo Campos, do PSB, tem na
equipe um argentino que atua na área de marketing.
Diego Brandy terá como missão apresentar o ex-governador como um representante de uma nova
política. Para evitar antipatia dos eleitores do
Nordeste, Campos foi orientado a evitar críticas
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

3

mil desabrigados
no RS

C

erca de 3 mil pessoas estão desabrigadas ou
desalojadas no Rio Grande do Sul em razão
das fortes chuvas que atingem o Estado desde junho. Segundo a Defesa Civil, 558 estão em abrigos
municipais e 2.392 estão em casas de parentes e
vizinhos.
As cheias já ocasionaram a morte de três pessoas
nas cidades de Arroio do Tigre, Jacutinga e Cerro
Grande do Sul. Segundo o último balanço da Defesa
Civil, 168 municípios foram afetados.
Desses, dois decretaram estado de calamidade pública e 138, estado de emergência. O decreto de
emergência inclui ainda 15 rodovias.
Depois de sobrevoar os locais afetados pelas cheias
junto com o governador do Estado Tarso Genro (PT),
a presidente Dilma Rousseff (PT) participou de uma
reunião com prefeitos de municípios gaúchos e garantiu o repasse de R$ 40 milhões para reforma das
rodovias.
A verba será liberada assim que o governo estadual
enviar um estudo à União.

Fundo

de renda fixa
reforça vantagem
sobre poupança

C
Churrasqueria
portuguesa
à venda na
zone do

“Village”

perto do
métro beaudry
na rua
ste-catherine.

Durante

o verão

está situada na
zona pedestre
com uma linda
esplanada.

Lugar

estratégico

todo equipado e
bastante ocupado.

514-813-7634

om a manutenção da taxa juro básico, a Selic, em 11% na última semana, os fundos de
renda fixa continuam ganhando da poupança na
maioria dos casos.
Segundo a Anefac (Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade). a caderneta perde para os fundos de renda fixa que têm taxa
de administração até 1,5% ao ano, independentemente
do prazo de resgate dos recursos. A poupança ganha dos
fundos que têm taxa de administração de 2% ao ano
quando o resgate for feito em até seis meses. Acima desse prazo, é desvantajosa. Nos fundos com taxa de administração de 2,5%, o rendimento da poupança é maior
quando o resgate é feito em até dois anos. A caderneta
perde para os fundos se deixar os recursos aplicados por
mais de dois anos. Quando a taxa de administração sobe
para 3% ao ano ou mais, a caderneta rende mais que os
fundos em qualquer prazo de resgate.

Dunga

C

está de volta

BF ainda não confirma quem será o substituto
de Luiz Felipe Scolari no comando da Seleção
Brasileira.
A entidade vai anunciar o nome do novo técnico amanhã, às 11h, no Rio de Janeiro. Mas a notícia já vazou.
O escolhido para a função é velho conhecido do torcedor brasileiro: Dunga. Comandante da Seleção entre
2006 e 2010, o ex-volante já teria, inclusive, assinado contrato com a CBF, segundo a rádio Jovem Pan.
Ao site do jornal “Lance!”, o presidente da Federação
Gaúcha de Futebol, Francisco Noveletto, confirmou
no sábado que o ex-jogador vai substituir Felipão:
“Depois que o Dunga acertou para voltar à Seleção,
sumiu do radar, mas não tenho raiva dele. Até porque,
se viesse falar comigo, teria de me contar tudo sobre o
retorno. É um homem de caráter, correto e ideal para
comandar esse processo de reestruturação. Sou opositor ferrenho da atual administração, não fui consultado
para nada, mas não poderiam ter escolhido um nome
melhor para a Seleção.” Noveletto era quem cuidava
da negociação para que Dunga assumisse a Seleção da
Venezuela, fato que acabou não se concretizando. Os
rumores da volta de Dunga à Seleção começaram na
quinta-feira. O fato de ele ter jogado no Internacional
junto do novo coordenador geral de seleções da CBF,
Gilmar Rinaldi, de quem é amigo, foi um dos pontos
que fizeram o nome do capitão do tetra ganhar força.
Depois do fracasso na Copa de 2010, quando o Brasil
foi eliminado nas quartas de final para a Holanda, ele
treinou o Inter em 2013.
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Câmbio do dólar canadiano

22 de juLho de 2014

1 Euro = CAD 1.458900
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883
Consulado Geral de Portugal em Montreal
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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Eduino Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
514.277.7778
www.memoria.ca

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Royal Latino Inc
175 Mont-Royal Est
Tel.: 514.849.1153

Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

importadores

restaurantes

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

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

www.solmar-montreal.com

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

TRAGA O SEU VINHO

CENTROs

bancos e
serviços
financeiros

CAIXA PORTUGUESA
4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

canalizador

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
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portugal
Verde Minho

T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.834.0920
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

Mercearia
Portuguesa

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito
Tel.: 514.725.6531
contabilistas

ANÍBAL AFONSO
C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

Tel.: 514.817.2451
dentistas

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626
4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
fotografo

Gilberto

Renovações
gerais
T.: 514.668.6281
restaurantes

LE Grill
Tasquaria

Servindo a comunidade
há 10 anos
Tel.: 514.943.7907

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

transportes

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

URGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Polícia, Fogo, Ambulância
9-1-1
Cidade de Montreal
3-1-1
Acidentes de trabalho
514.903.3000
Aide juridique
514.842.2233
Ajuda social
514.872.4922
Assurance automobile
514.873.7620
Assurance-emploi
514.644.4545
Assurance Maladie
514.864.3411
Casamentos civis
514.393.2113
Cidadania Canadiana
1-888 242-2100
Emigração Canadá
514.496.1010
Emigração Quebeque
514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu
514.890.8000
Hospital Royal Victoria
514.842.1231
Multi-Ecoute
514.737.3604
Normas do trabalho
514.873.7061
Pension securité vieillesse Canada
1.800.277.9915
Protecção ao consumidor
1.800.387.1194
Protecção da juventude
514.896.3100
Regie ass. automobile
514.873.7620
Revenu CanadÁ
1.800.959.7383
Revenu QuEbeQUE
514.864.6299

Sr. Tapha

Vidente

médium competente

muito sério no seu domínio.

Retorno

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

sucesso social, património e negócios,
empresarial, exame e bom

senso nos jogos,

Resultados
Casamentos,
Batizados,Festas,...
A Bom preço
Tel.: 514.299.1593

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

do

seu amado, amor, problema familiais,

desenfeitiçar.
efetivos em 3 dias, dis-

crição assegurado

igrejas
Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

MERCEARIAS

monumentos

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

Filarmónicas

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.418.0627
traduções

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054

restaurantes

Tel.: 483.990.5209
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EMPREGOS
Paisagista com
experiência e “pavéuni”, etc. Trabalho
em Laval. Salário
conforme experiência.
450-963-3462
Precisa-se de empregado
para assemblar e instalar
rampas em alumínio ou
metal com experiência.
Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon
em St-Leonard ou
contatar Enza: 514-327-2200
ou email
info@mondialaluminium.com

Está a ganhar
o que merece?
Trabalha a partir
de casa. Part-time:
500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível
com outras atividades ou emprego.

514-961-0770
Precisa-se de senhora
para limpeza. 6hrs/dia, 5
dias por semana, da segunda-feira a sexta.
Na área de Côte St.Luc.
514-817-8880
Precisa-se de
pasteleiro com
experiencia para
uma padaria no
meio da
comunidade
portuguesa.

514-844-2169

EMPREGOS

Precisa-se de costureira com experiência para
trabalhar em casacos de
mulheres.
514-381-7777
9475 meilleur
Precisa-se de cozinheiro
para trabalhar na grelha
de carvão em Lachine
com mais ou menos 1 ano
de experiência a tempo
inteiro durante o dia.
José ou António
514-637-2202
Precisa-se de um
cozinheiro/a ou
ajudante de cozinha e
empregado de mesa
com experiência para
cozinha portuguesa.
514-830-3390
Precisa-se de homem zelador para trabalhos gerais com experiência, carro e com as suas próprias
ferramentas. Falar inglês
de preferência. Pode ser
uma pessoa reformada.
514-272-1317

Especialista
em vendas

Comunicar com companhias potenciais na indústria de alimentos na
América do Sul. O emprego é a tempo parcial
ou a tempo inteiro. Deve
ser positivo, dinâmico,
trabalhador e honesto.
Espanhol, Português, Inglês, Francês falado e escrito. 12$/h, mais extras.
Tel.:514-829-5939

Varina Aluminium, uma empresa do Québec está à
procura dum soldador para fazer o trabalho seguinte: Ajuntar peças de alumínio, executar soldaduras
ao MIG ARC sobre várias peças, ler e interpretar as
instruções de soldaduras, usar aparelhos meios automáticos a gaz (ARGON) para soldar peças, armar
e ajustar peças de alumínio, verificar a qualidade dos
produtos e efetuar qualquer outro trabalho que seja
necessário. Se você é uma pessoa com motivação e
paixão pelo seu trabalho, com experiência de 2 a 3
anos, salário $16.00 a $17.00 à hora, 40 horas por
semana.
Mandar o seu CV por fax: 514-362-8882
ou por E-mail: varina@bellnet.ca

Precisa-se de chef cozinheiro
especializado em cozinha
portuguesa tradicional.
Contatar por email:
info@piri-piri.ca
serviço
Perca peso de
forma natural
e definitiva.
Programa
nutricional
recomendado por
médicos.
Acompanhamento
gratuito
carlos palma
514-961-0770

Linhas da
mão e cartas.
Vidente com
dons naturais.
Resolve os seus
problemas sem
voodoo.
Rosa
514-278-3956

Maria alice cardoso
†
Faleceu em Montreal, no dia
19 de julho 2014, com 76 anos
de idade, a senhora Maria Alice Cardoso, natural das Lajes,
Terceira, Açores. Esposa do já
falecido José Roberto da Silveira.
Deixa na dor suas filhas Teresa e
Lucia (Salvador Rego), seus netos/as Sandy, Melanie, Michael
e Jessica e seus conjuges. Seus
bisnetos Lea, Aydan e Amelia.
Sua irmã Rosa, seu irmão Paulinho, cunhados/as, sobrinhos/as,
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno Martins
Missa do corpo presente foi, segunda-feira dia 21 de
julho de 2014 às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério St-Elzear.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia
que vai se realizar sexta-feira, dia 25 de julho às 18h30
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem-Hajam.

†

Luc rivière
1947 -2014

Faleceu em Montreal, no dia
14 de julho de 2014. Ele foi um
empregado no Frère Sakaris há
mais de 40 anos. Morreu sozinho no Hospital Notre-Dame,
sem um membro da sua família
para segurar a sua mão para
este novo caminho.
Os seus amigos e a empresa
de onde ele trabalhou durante
tantos anos vem por este meio
agradecer a todas as pessoas
que de uma maneira ou da outra, poderiam dar um momento
para se lembrar dele.
Bem-Hajam.

info@instachoicefoods.com
9960 Côte de Liesse
Suite103 Mtl, Qc, H8T 1A1

MEMORANDUM
2º Ano de Saudade

Idalina Fidalgo Vila Dias
25-06-1932 | 03-08-2012

Marido, filhas, netas, bisnetos, restante família e amigos recordam com eterna
saudade.

VENDE-SE

Vai ser celebrada uma missa
por sua intenção no dia 3 de
Agosto, pelas 10h, na Igreja
de Santa Cruz, 60 rua Rachel Oeste, Montreal.

Vivenda T4 situada perto da praia e novo
centro comercial. Compôe-se de 5 quartos e um escritório, 3 casas de banho, ar
condicionado, garagem dupla, estacionamento p/3carros. Permuta possível

Agradecemos a todas as
pessoas que se dignarem
assistir a esta Celebração
Eucarística.

preço 248,000 €
011.351.96.023.1315

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
4
7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Aviões 2 - Heróis
do Fogo ao Resgate
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anedotas
Um milionário organizou uma grande festa na sua mansão. A dada altura, o milionário dirige-se para os seus
convidados e diz: - Vamos fazer um jogo! Eu mandei encher a piscina de crocodilos, piranhas, cobras de água,
etc... e, quem conseguir atravessá-la a nado e chegar
intacto, terá direito a escolher um destes três prémios:
um terreno ao pé da minha mansão; um milhão de escudos em dinheiro ou a mão da minha filha em casamento.
Mal o milionário acaba de falar, um indivíduo começa a
nadar com uma velocidade incrível e, consegue atravessar a piscina chegando intacto. O milionário dirige-se a
ele e pergunta: - Então, qual dos prémios é que você
quer? - Eu quero é saber quem foi o que me empurrou!...
Filho para o pai... - Não quero ir à escola hoje pai e tenho três razões: 1.- Os meninos não brincam comigo.
2.- Estou cansado da escolinha. 3.- As professoras me
gozam. Pai para o filho: - Três razões porque deves ir:
1.- Já faltaste cinco dias este ano. 2.- Tens 43 anos de
idade. 3.- És o director da escolinha.

SUDOKU

1
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palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. Ave palmípede, espécie de pato.
Luxo, ostentação. 2. Pedaços de louça, telha ou vidro.
A favor. 3. Indivisível. Azedo, agro. Mulo. 4. Contr. da
prep. de com o art. def. a. Manchas escuras ou azuladas, em volta dos olhos. 5. Caminhar. Bago do cacho da
videira. Contr. da prep. a com o art. def. os. 6. Fileira. 7.
Greda branca. Parte inferior ou pendente de certas peças de vestuário. A si mesmo. 8. Prover de chumaços.
Aquelas. 9. Grito de dor ou de alegria. Respeitante à
uva. Vazia. 10. Pessoa ou coisa de género feminino de
que se fala. Audacioso. 11. O que se dá aos pobres por
caridade. Genuíno.
Verticais: 1. Ir em socorro. Caleira. 2. Causar raiva.
Abraço. 3. Repercussão. Que não está cozido. Sobre
(prep.). 4. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron.
dem. o. Alternativa (conj.). Antagonista, adversário. 5.
Bandeja de prata. Fiança, quando prestada na letra de
câmbio, livrança ou cheque. 6. Dito zombeteiro. 7. Irra
(interj.). Causa inquietação. 8. Substância azotada e
cristalizada que é um dos princípios imediatos da urina.
O espaço aéreo. A unidade. 9. Isolado. Grande porção.
Composição poética de assunto elevado e destinada ao
canto. 10. Senão, dificuldade. Tirar para fora à força. 11.
Pequena peça de artilharia semelhante a um morteiro
comprido. Falta de jeito.
solução da semana passada
Horizontais: 1. Hoje, Abusar. 2. Olá, Azêmola. 3. Mi, Une, Aval. 4. Eva, Ida, Ara. 5.
Maremoto. 6. Lona, Adro. 7. Aveleira. 8. Rum, Asa, Mar. 9. Ovar, Pia, Do. 10. Caloria,
Bom. 11. Olaria, Eira. Verticais: 1. Homem, Troco. 2. Olival, Uval. 3. Já, Aro, Mala.
4. Ena, Ror. 5. Animava, Ri. 6. Azedo, Espia. 7. Bê, Atalaia. 8. Uma, Ode. 9. Sova, Rim,
Bi. 10. Alar, Orador. 11. Ralar, Aroma.

A

viões, a animação da Disney lançada em 2013,
que contava a luta do avião pulverizador
Dusty Voo Rasante para tornar-se uma aeronave
de corrida, ganha sua esperada sequência. Com
o subtítulo Heróis do Fogo ao Resgate, Aviões 2
mostra Dusty enfrentando um novo desafio: virar
um avião bombeiro.
Aviões 2 segue a mesma dinâmica do primeiro filme. Nada de novo no front. Desta vez Dusty tem de
largar as corridas por causa de um problema mecânico que o impede de exigir muito de seu motor. Paralelamente, um incêndio no aeroporto põe em xeque a
capacidade de seu amigo, um velho caminhão bombeiro, em combater o fogo. Para evitar a interdição
do local, o heroico aviãozinho resolve virar um bombeiro e salvar a pista de pouso.
O filme cumpre sua função de entreter o público infantil com eficácia. Existe uma mensagem ecológica,
que tem relação com um político que não investe na
equipe de combate a incêndio e prefere se exibir ao
lado dos ricos e autoridades que frequentam um luxuoso hotel na floresta.
O longa trata também de valores como amizade e
sacrifício pelos amigos. Como é recorrente nos filmes da Disney, a produção é desenvolvida de forma
a não entediar os adultos que levarão as crianças ao
cinema.
Impossibilitado de correr e querendo salvar o aeroporto de sua cidadezinha, Dusty vai para a escola de
bombeiros onde é treinado por um veterano helicóptero que esconde um passado de glória e um acontecimento traumático que o fez virar bombeiro.
O professor de Dusty o treina a contragosto, mas
aos poucos vai estimando o destemido aviãozinho.
Paralelamente, Dusty ele é paquerado por Dipper
(voz de Tatá Werneck), uma hidroavião divertida parte da equipe de combate a incêndio.
Como o primeiro Aviões, esta sequência fica aquém
das grandes produções da Disney. Tem mais o perfil

Sobrevivente

E

ste longa islandês é inspirado numa história
real de sobrevivência ocorrida em 1984. Um
pescador chamado Gulli (Olafur Darri Olafsson)
se vê à deriva nas gélidas águas do Atlântico Norte
depois que o pesqueiro onde trabalhava naufraga. Seus amigos sucumbem rápido ao frio, mas ele
inexplicavelmente consegue nadar por seis horas
e sobreviver.
Aparentemente não há nada de
especial no pescador. É um tipo
comum, sedentário, acima do
peso e fumante. O filme faz um
preâmbulo em que mostra Gulli
levando uma vida simples, monótona, na gelada ilha onde mora.
Quando não está no mar, o solitário homem frequenta o bar local
onde bebe com os amigos e flerta
com as garotas.
Ao voltar à vida, Gulli tem de
enfrentar a dor pela perda dos
amigos e o assédio da imprensa
por conta de sua incrível história de sobrevivência. É também
alvo da curiosidade de médicos
e cientistas, que querem entender
como alguém poderia ter subsistido em condições tão severas. Ele
é convencido a ir para a capital Reykjavík passar por
uma bateria de exames que vão tentar achar respostas
científicas para seu feito extraordinário.
Sobrevivente é um filme simples, mas carregado
de realismo e sensibilidade. O diretor Baltasar Kor-

de filme a ser lançado direto em DVD. Não chega a
empolgar de verdade e parece sempre estar sempre
tomando um banho de água fria dos aviões bombeiros, que nunca deixa a trama esquentar de fato. Tudo

é levado em banho-Maria, sem ousadia, sem piadas
criativas, sem nenhuma originalidade. Mas, ainda assim, é boa opção para levar as crianças para se divertir no fim de semana.
Em tempo: o 3D aqui não faz a menor diferença.
É pagar ingresso mais caro à toa.

mákur segue um caminho diferente de longas sobre
tragédias marítimas como Mar em Fúria, por exemplo, que se preocupa em revelar fatos da vida familiar
dos personagens principais para levar o público a se
preocupar com seu destino e lamentar seus revezes.
O filme islandês perde pouco tempo com isso e quase nada sabemos sobre o passado de alguns dos companheiros de infortúnio de Gulli.
Mesmo sobre ele, é revelado muito pouco incialmente. Algumas informações sobre seu passado são
mostradas em flashbacks enquanto está sozinho no mar. É relembrando momentos de sua infância
e conversando com gaivotas que
mantém a lucidez e a força para
continuar lutando.
Toda a parte que envolve o naufrágio e a batalha de Gulli para
sobreviver é filmada de forma
muito realista, conseguindo fazer
a audiência compactuar de seu sofrimento e também da sensação de
insignificância e fragilidade do ser
humano diante da natureza.
O espectador habituado a filmes
americanos do gênero, que costumam explorar a emoção com
mais pungência, talvez estranhe a frieza narrativa de
Sobrevivente. Mas este distanciamento, que faz do
público um voyeur dos acontecimentos, é carregado
de uma autenticidade que, se não leva às lágrimas,
tampouco nos deixa indiferentes.

Maria Lalande

Coordenado por José Pereira

M

aria Adelaide Lalande nasceu em Salgueiro do Campo, Castelo Branco, no dia 7 de
Novembro de 1913.Aos treze anos ingressou no
Conservatório Nacional de Lisboa, onde cursou
Teatro e Bailado. Aluna de singulares qualidades,
desde cedo se notabilizou, acabando por ganhar o
1º Prémio no final do Curso de Teatro.

A sua carreira foi repartida entre o Teatro Nacional
D. Maria II, o Teatro da Trindade e o Villaret. Mas
Maria Lalande passou também pelo cinema portugues: “Lisboa” (1930) e “Campinos” (1932) foram
dois filmes mudos que contaram com a sua participação. Da era do sonoro, Maria Lalande entrou nos
filmes “Rosa do Adro” (1938), “Fátima - Terra de Fé”
(1943) e “Não há Rapazes Maus” (1948).
Em 1966, a actriz regressou ao palco do Teatro Villaret para desempenhar as peças “Fumos e Verão”
de Tenesse Williams, “Jangada” de Romeu Correia e
“As duas Raposas”, peça que já antes havia representado e que lhe tinha valido o Prémio Lucinda Simões
do ex-SNI (Serviço Nacional de Informação).
Entre as muitas peças representadas salientam-se
as interpretações prestadas em “Frei Luís de Sousa”,
“Electra — A Mensageira dos Deuses”, “Miss Ba’’,
“A Casa da Boneca”, “Tá-Mar”, “O Caso do Dia”,
“O Inimigo”, “Maria Migalha” e “Camilo e Fanny”.
Antes de falecer, Maria Lalande representou ainda
“António Marinheiro, Édipo do Alfama”, de Bernardo Santareno, a sua última presença em palco. A actriz morreu em Lisboa no dia 21 de Marco de 1968,
ao sujeitar-se a uma intervenção cirúrgica. Figura de
primeiro piano do teatro português contemporâneo,
recebeu ainda o prémio Eduardo Brasao.

Ainda como aluna, Maria Lalande estreou-se com
Adelina Abranches na peça “Cova da Piedade” em
cena do Teatro da Trindade. Porém, a sua grande estreia só aconteceria no Teatro Nacional D. Maria II
em 1931 com a peça “Romance”. Maria Lalande representou um dos papéis principais e encantou a crítica e o público. A partir dessa data, a actriz destacou-se pelos seus recursos artísticos e por uma intuição e
sensibilidade únicas.

Feijão Branco

Fim
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com carne de

Porco

ingredientes:
750 g carne de porco; 1 Lt feijão branco; 250 g galinha; 1 rabo(s) de porco salgado(s); 250 g linguiça; 250 g tomate(s); 1
nabo(s); 1 cebola(s); 2 dente(s) de alho; 1 folha(s) de
louro; 1 ramo salsa; 200 g presunto; 1 c. sopa banha;
2 cravo de cabecinha

preparação:
1. Demolha-se e coze-se o feijão em água
e sal. 2. Depois de cozido escorre-se muito bem e
deita-se num tacho relativamente grande e põe-se de
parte. 3. Entretanto, coze-se em água e sal a carne e o
rabinho de porco, depois de muito bem lavados, a galinha e a cabeça de nabo com rama. 4. A linguiça deve
ser cozida à parte para que o caldo não fique com um
gosto muito pronunciado. 5. Depois de a carne estar
cozida, corta-se em cubos não muito grandes. 6. Faz-se um refogado com a banha, a cebola picada, os
alhos e o tomate moído. 7. Depois do refogado pronto junta-se ao feijão, assim como a carne cortada e
todos os outros temperos. 8. Tapa-se o tacho e leva-se
a lume brando para apurar cerca de 10 a 15 minutos.
Não deve ficar com muito caldo, mas, sim, um pouco
espesso. Rectificam-se os temperos e serve-se.

de
uma dinastia
Jorge Correia

R

ecentemente vieram à luz do dia algumas irregularidades que colocaram em evidência
os pés de barro em que o império da família Espírito Santo assentava. Este império, com as suas
vertentes financeiras e não financeiras, revela-se
afinal um império frágil cujas dívidas acumuladas vieram desfazer como uma violenta tempestade desfaz num instante a sementeira de muito
tempo.
Muitos inimigos e não simpatizantes com certeza
que se devem congratular com o deflagrar desta crise, no entanto é necessário não enveredar por esse
caminho, se não por uma questão moral, pelo menos
por uma questão de consciência cívica.
Qualquer rotura similar à que assistimos num grupo
económico-financeiro de um país traz de imediato o
fantasma da insegurança, fantasma esse que sendo
de difícil remoção, insiste em permanecer. Ainda
mais grave quando esse grupo tem uma participação
significativa num dos principais bancos portugueses
privados, o Banco Espírito Santo (BES).
Sem querer entrar em pormenores técnicos deve
ser esclarecido que à luz da informação que é partilhada o problema reside nos negócios não financeiros do Grupo Espírito Santo (GES, não confundir
com o banco BES) e que o BES mantém a sua solidez financeira para alívio dos seus depositantes e
acionistas. Assim, o GES mantém apenas uma participação de aproximadamente 20 a 25% do banco e o
restante está dispersada por outros acionistas.
O GES tem outros negócios, principalmente centrados pela sua subsidiaria Rioforte que tem um
empréstimo que venceu terça 15 Julho do corrente,
cujo credor é a Portugal Telecom (PT).
Se esta exige o pagamento a Rioforte não terá capacidade por si mesma de responder a esse compromisso financeiro e então será o colapso, tudo estará
nas mãos de credores.
Mas tudo isto são aspetos técnicos apenas para enquadrar o amigo leitor no cerne da questão: como
foi possível chegar a este ponto? Onde está a responsabilidade dos auditores de contas, dos gestores
e dos próprios acionistas?
Felizmente o Banco de Portugal fez o seu papel
quando requereu uma auditoria que viria trazer à
luz do dia as irregularidades encapuçadas que em
se acumulando imagine-se que consequências poderiam vir a ter.
Por outro lado, as entidades Luxemburguesas examinam pelo seu lado a empresa registada em seu
território, a Espírito Santo International (ESI) que
servia de âncora estratégica para controle das empresas da família Espírito Santo, numa cascata de
participações.
Tenta-se assim evitar o colapso de um grupo e ao
mesmo tempo proteger o banco para evitar impactos
extremamente gravosos.
Ao olharmos por este mundo, mobilizado por grandes grupos, é lamentável que este grupo Português
caia, pois se Portugal politicamente já é pequenino,
sem grupos económicos e financeiros fortes ainda
mais fraco fica no panorama internacional.
Mas se as irregularidades existem alguém tem de
ser responsável e tem de arcar com as consequências.
É assim um fim de uma dinastia que se abateu
provavelmente sobre a última família Portuguesa que detinha uma participação económica importante e ao mesmo tempo marca um novo período em que os grandes negócios familiares em
Portugal jamais voltarão a ser como eram.
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REGRESSO A CASA | Um diário açoriano

Tal

caldeação

-lo tão claramente. Tenho de voltar a passar mais tempo
nesta cidade.

Joel Neto
Lisboa, 6 de Maio de 2014
Almoço de amizade e de trabalho – sereno e num lugar
especial. Lisboa fervilhante de criatividade, entusiasmo
e oportunidades. Talvez seja da Primavera, ou talvez
sem estes dois anos de distância eu não conseguisse vê-lo tão claramente. Tenho de passar um pouco mais de
tempo nesta cidade.
Lisboa, 7 de Maio de 2014
E, pronto, agora extraí um pequeno tumor na pele.
Coisa simples, aparentemente, sem profundidade e sem
biópsia. Mas ainda assim. Um tipo chega aos quarenta
anos e todos os dias encontra uma maleita nova. Despistá-la ou não? A B., que é enfermeira, diz que sim –
que não ignorar os sinais é o único caminho para uma
boa saúde. Pergunto-me que vida viveremos de tal sorte. Ainda há dias dei comigo com os pés inchados, do
calor. E logo um amigo cirurgião cardiovascular, coincidentemente presente: “Pode ser início de enfisema.”
Respondi: “Eu tenho 40 anos, pá. Tenho tudo no início.
Larga-me da mão.” Vou acabar hipocondríaco.
Lisboa, 7 de Maio de 2014
Almoço de amizade e de trabalho – sereno e num lugar
especial. Lisboa fervilhante de criatividade, entusiasmo
e oportunidades. Talvez seja da Primavera, ou talvez
sem estes dois anos de distância eu não conseguisse vê-

Lisboa, 8 de Maio de 2014
Não, ainda não será desta que ficaremos a saber até
que ponto as mulheres poderão conquistar o futebol,
ou sequer que lugar efectivamente poderá ser o delas
na equação desta modalidade. A contratação de Helena Costa para o cargo de treinadora do Clermont Foot
63, da segunda divisão francesa, é para já uma só experiência. Mas é também um primeiro passo para uma
coisa nova, e deles se faz a História. O 25 de Abril foi
o primeiro passo da democracia como as Descobertas
foram o primeiro passo da globalização. “Love Me Do”
foi o primeiro passo de uma certa ideia de modernidade como as Bodas de Caná foram o primeiro passo do
Cristianismo. Quando o Clermont anuncia “uma nova
era”, portanto, mede bem as palavras. As mulheres vão
conquistando o mundo, já dominam nos mais variados
sectores da sociedade (no Ocidente e não só) e não deixariam nunca de tentar entrar no futebol. Se o dominarão, não sei. Se seria bom que o dominassem, também
não. Sei uma coisa: é estúpido pedir que uma actividade
a que tanto gostamos de chamar democrática, porque
une ricos e pobres e porque pode permitir ao rapaz do
bairro mais modesto conquistar o mundo através da sua
habilidade para dar pontapés, continue a deixar de fora
metade da Humanidade. Oxalá Helena Costa triunfe.
Mas, mesmo que não triunfe, estaremos mais perto de
que uma mulher venha a fazê-lo. Ainda bem. Também
eu já gostei de encontrar no futebol um feudo masculino, algo que só eu e o meu pai e os meus amigos gozávamos. Entretanto, fiz quarenta anos. O mundo vira-se de
pernas para o ar quando um homem chega aos quarenta.
Paz, alegria e oportunidades para todos – esse mundo,
sim, eu gostava de ver erguer-se ao longo da metade
mais inteligente e serena da minha vida. Almoço com
a Suzana, no Mercantina. Tem sido a mais injustamente
negligenciada de todos os meus amigos, e eu preciso de
corrigir isso. A seguir, copo com o Pedro Filipe no bar
do Hotel do Chiado. Fala-se de um projecto em comum,
e de facto pode interessar. A seguir ainda, jantar com as
garotas no Cais do Sodré – e depois conversa noite dentro com a Mónica, incluindo promessa à Maria de que
irei vê-la no Outono. Tenho tanta sorte.
Lisboa, 9 de Maio de 2014
Golfe na Aroeira, com o Luís Barreira e o Vítor Lopes. Não exagerarei se disser que foi a primeira coisa de
que tive saudades, ao partir para os Açores: dos jogos

Portugalíssimo

rosavelosa1@gmail.com

Produtora:
Rosa Velosa
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514.366.2888
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514.483.2362

Domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount

na Aroeira e do convívio com os golfistas da Aroeira.
Mantém-se o mais saudoso, apesar de tudo o resto.
À noite celebrámos o Ano Novo com os Letartre e os
David-Macau. Não tínhamos podido fazê-lo no fim de
2013, por motivos geográficos. O Réveillon é quando o
homem quiser, não?
O Louis está um rapazola delicioso. Não sou como padrinho metade do que ele é como afilhado.
Lisboa, 10 de Maio de 2014
Um homem sabe que tem uma vida boa quando as más
comunicações são o seu maior problema. Mas não nos
enganemos: as más comunicações podem tornar um suplício até uma vida boa.
Entrevista à Globo TV com o Miguel Roza, por causa
do Flipoços e do vídeo maluco. Uma pessoa nunca sabe
o alcance que uma macacada vai ter.
Lisboa, 11 de Maio de 2014
Primeiro, o espectáculo: grandioso e visualmente exultante, apesar da pobreza da maior parte das canções.
Depois, o certame: político, apenas político e nada mais
do que político.
O Festival Eurovisão da Canção foi sempre bastante
gay friendly. A partir do momento em que perdeu centralidade, primeiro com o império da música anglófona
e depois com a abertura da Eurovisão a Leste, tornou-se
mais do que isso: tornou-se um verdadeiro ícone gay,
embora hetero friendly. E, apesar da vitória de há uns
anos do transsexual israelita Dana International (1998),
Conchita Wurst, a Rússia e Vladimir Putin permitiram
agora consagrar essa nova identidade.
A canção de Conchita é tão boa ou tão má como tantas
outras que perderam e ganharam. Talvez não chocasse
ninguém se integrasse a banda sonora de um filme do
007. Mas o seu triunfo tem um significado suplementar
e resulta da mobilização da comunidade LGBT da “velha Europa” na defesa de conquistas que a “nova Europa” pode pôr em causa. No fundo, foi uma declaração
de resistência.
Não está em jogo tanto a orientação sexual como a diversidade de género. Não é com o facto de Conchita ser
(supõe-se) homossexual que esta vitória embandeira: é
com o facto de pertencer a um género híbrido. Conchita não é uma mulher bonita, nem um homem bonito: é
uma pessoa bonita (para uns) ou uma aberração (para
outros). É “outra coisa”.
Pois é o direito a ser outra coisa que a sua vitória simboliza. Afinal, todos os dias nós agredimos o direito
do outro a ser o que é ou quer ser, ainda que (ou pour
cause) quatro quintos das vezes nem nos apercebamos
disso. Tudo isso se juntou aqui. A música foi o menos.
Mas, que o festival voltou a pôr-se no mapa, isso voltou.
Terra Chã, 13 de Maio de 2014
Chegada tormentosa, com pinturas em casa, obras
na estrada e uma série demasiado extensa de assuntos
pendentes. Não obstante, o Melville não perdeu uma só
rotina: continua a dormir quieto, a comer a horas e a
sentar-se para receber a comida ou esperar que eu lhe
limpe as patas ao entrar em casa. Fiz um intervalo na
jornada para levá-lo a correr aos pastos do Galão, e era
o mesmo Melville de sempre: tonto, folião e terno. Tornou-se muito importante na nossa vida, este bicho – até
como elo de ligação a uma ideia de casa, noto-o agora.
Não poderíamos pedir melhor de uma epifania.
E agora, onde está a energia para descarregar para o
outline mais de duzentas notas para o romance?
Bell Fibe: 880 | Videotron: 255
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sorte de

Carlos

Ricardo Araújo Pereira

N

a mesma semana, o cantor teve duas alegrias:
recebeu um prémio internacional pela sua
carreira e não recebeu os parabéns do Presidente da República. Isto, para mim, é a definição de
prestígio
A comoção que provocou o facto de Cavaco Silva
não ter endereçado votos de parabéns a Carlos do
Carmo é injustificada. Que se lixe Carlos do Carmo,
esse sortudo. Na mesma semana, o cantor teve duas
alegrias: recebeu um prémio internacional pela sua
carreira e não recebeu os parabéns do Presidente da
República. Isto, para mim, é a definição de prestígio.
Desconfiamos que alguma coisa está mal na nossa
vida quando Cavaco Silva nos distingue. Recordo
que Cavaco distinguiu Dias Loureiro com a sua amizade e Oliveira e Costa com o lugar de secretário de
Estado dos Assuntos Fiscais. A recusa de fazer chegar um parabém a Carlos do Carmo acrescenta honra
à semana já honrosa do fadista. Foi dos mais belos
ultrajes que já vi, uma das mais dignificantes desconsiderações que o Presidente já concedeu.
Há um poema de Bertolt Brecht (que também nunca
foi felicitado por Cavaco Silva) em que um escritor
descobre, horrorizado, que as suas obras não constam
da lista de livros que os nazis pretendem queimar em
público, e escreve uma carta indignada ao governo
a exigir que o queimem também. Suponho que haja,
neste momento, várias pessoas condecoradas ou parabenteadas por Cavaco a passar por uma indignação
semelhante. Porque é que Carlos do Carmo e José
Saramago merecem o menosprezo do Presidente e
elas não? Que mal fizeram elas ao País para terem
caído nas boas graças de Cavaco?
O que nos leva a uma reflexão mais profunda sobre
o mérito de Carlos do Carmo. Sim, é um excelente cantor e um nome cimeiro do fado. Mas fez assim tanto para ser abominado por Cavaco? Cristiano
Ronaldo e o ciclista Rui Costa também parecem ser
pessoas decentes, e no entanto foram felicitados pelo
Presidente, quando ganharam, respectivamente, uma
Bola de Ouro e uma Volta à Suíça. Há filhos e enteados, nisto dos desdéns que enobrecem?

A Beira

ray
de Ville

IMPECÁVEL!!!

Duplex 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. Rés-de-chão disponível ao comprador, segundo andar
alugado por $815/mês muito interesante! Bem situada ao SUL da autoestrada
Metropolitana, numa rua bem sossegada.

$479,000
Plateau

Magnifico condo com 2 qtos fechados
muito bem situado na Henri-Julien à esquina da Mont Royal. Const. ’99. Lareira.
Chão de madeira. Ar-cond. 1 grande balcão e terraço privado com vista na Montanha! Venha ver! $369,000 negociável.

Magnifico apartamento renovado a alugar na rua Coloniale. 4 ½
com um quarto fechado (poss. de
separar un 2do quarto). Cozinha e
casa de banho renovadas. Inclui
os electro-domesticos , aquecimento , electricidade e ar-condicionado. Tem um pequeno quintal
ao uso exclusivo.
$1350/mês
Disponivel rapidamente!

do

Carmo

Talvez Cavaco não tenha agraciado Carlos do Carmo com o seu desprezo propositadamente. Há outros
factores que podem ter levado o Presidente a distinguir o fadista com esta ausência de congratulações.
Uma chamada local custa 0,0861€ no primeiro minuto e 0,0391€ por minuto nos minutos seguintes,
já com o IVA incluído. A factura de um telefonema

de felicitações a Carlos do Carmo poderia ascender
a cerca de um euro, porque todos sabemos como são
estes fadistas quando a gente os saúda pelo telefone:
nunca mais se calam. É isto, e aquilo, e os tempos da
Severa, e quando damos por ela estamos ao telefone
há mais de cinco minutos. Um telegrama tem a vantagem de não fazer falar o fadista, mas custa à volta
de três euros. Ora, Cavaco já disse que o dinheiro
não lhe chega para as despesas, e no fim do ano passado já felicitou o tenista João Sousa pela vitória no
torneio de Kuala Lumpur: “Não posso deixar de dirigir uma felicitação muito, muito sincera e com um
grande sublinhado porque projecta o nome de Portugal para o ‘top’ daqueles que se destacam na prática
do ténis”. Deve ter sido uma felicitação dispendiosa,
porque era muito, muito sincera e incluía um grande
sublinhado. Até 2015, não deve ter orçamento para
mais parabéns.

Cuidar da
Nossa Auto-Estima
AUGUSTO MACHADO

Há dias e até meses que as coisas não correm
nada bem. Mas como o azar nem sempre está a
trás da porta, o melhor é mesmo acreditar que tudo
melhorará. Mas cuidado, a recomendação de tomar
uma atitude positiva, por si só, não vale, e exemplos
não faltam, porque se não tratar da sua auto-estima,
a próxima conversa, provavelmente, terá de ser com
o psicólogo. Quem nunca sentiu, em diferentes ocasiões, uma ‘pitadinha’ de inveja?, ainda a cabeça só
pensava em bonecas e carrinhos e já olhávamos
para o lado com o sentimento de que, a galinha da
vizinha é melhor do que a minha”. E com o passar
dos anos as coisas não melhoraram. As notas da escola, ter ou não ter namorado/a, o grupo de amigos...
E quando se começa a trabalhar, nada como manter
a mente ocupada com questões sobre quem ganha
mais, a vida social do colega ou da colega. Enfim,
ou uma pessoa consegue passar indiferente a todas
estas “supostas” adversidades da vida, ou então, parabéns - tem uma grande auto-estima. Aqueles que
por mais tentativas que façam a sorte parece gostar
de ser madrasta. Seja por uma ambição excessiva,
pelo vício de inveja ou porque simplesmente há dias
assim, muitas pessoas acabam por não conseguir
conviver bem com o sucesso alheio e entram em crises profundas. Marina tinha um problema sério. A
chegar aos trinta anos, ainda não tinha encontrado a
sua cara metade. Rapidamente, aquilo que poderia
ser “falta de sorte”, passou a revelar-se um problema
de auto-estima. “Sentia que o relógio biológico não
parava e que as pressões sociais, mesmo quando
camufladas, também não”, confidenciava, deprimida, à sua melhor amiga. Depressa os sentimentos
de inferioridade impuseram-se e só as sessões de
psicoterapia ajudaram-na a libertar-se dos fantasmas e medos. “Inconscientemente, conta Marina,
comecei a implicar com as pessoas que estavam a
minha volta. Comecei a ter crises de ansiedade que
acabaram por interferir com a minha tensão arterial
e outros problemas de saúde. Não conseguia dormir.
Passava as noites em claro. Só cismava em todos
os males possíveis que me poderiam vir acontecer”.
Nem todas as pessoas, dizem os profissionais de
saúde, conseguem suportar as pressões sociais e
com a sua auto-estima em baixo, acabam por sucumbir ao ‘fracasso’. O problema emocional depressa evolui para um estado também de inferioridade
física. E as sessões de psicoterapia, alertam os especialistas, não são, por si só, a solução do problema, mas permitem que a pessoa se conheça melhor.
Nestes casos emocionais, esta ajuda permite que a
pessoa abra os olhos e que descubra as suas qualidades. Sabemos que as sensações de inferioridade
acabam por ser um fator negativo na saúde do indivíduo. Um estudo publicado há tempos na revista
“International Journal of Epidemiology onde investigaram a relação entre o estatuto social e a saúde
psicossocial – tocando nos pontos fracos como a
casa, o carro, ou as férias, os investigadores concluíram que aqueles que acreditavam ter uma vida
social menos favorecida acabavam por revelar forte
tendência para depressões e crises de auto-estima.
E deixam um aviso: para não cairmos na mesma estatística o melhor é mesmo esquecer o que tem o
vizinho e andarmos bem dispostos e viver com o que
temos. Porque, saber viver, não é meramente respirar, é também saber agir e cuidar da nossa auto-estima. Tenham todos saúde, e procurem ambientes
saudáveis e recreativos para passarem a próximas
férias.

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

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

514-374-2395
falo português

O
O

mesmo filme...

Outra
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Daniel Loureiro

Impacto voltou a fraquejar no momento mais
critico do jogo.. O onze montrealense perdeu
por 2-1 contra o Crew de Columbus no estado de
Ohio. Marco Di Vaio foi autor do único tento do
jogo depois de um belo passe de Justin Mapp. Era
o quarto golo do avançado italiano nesta época.
A sua parceria com Jack MacInerney começa a surtir efeitos. O Impacto teve um primeiro tempo digno e mostrou muitas qualidades com fome de bola
e vontade de trazer 3 pontos para casa. O segundo
tempo é que voltou a ser a imagem do campeonato do
clube. Embora que desta vez o Impacto ainda tenha
bastantes oportunidades de golo com boas defesas
do guardião do Crew, Steve Clark. Di Vaio, Mapp
e Andrés Romero foram os que deram conta da boa
postura de Clark com remates muitos perigosos no
espaço de 10 minutos um pouco antes do primeiro
golo do Crew e já depois deste mas antes do segundo.
Bernardo Anor foi o autor dos dois golos da equipa
da casa com dois remates certeiros de fora da aérea
de Evan Bush, cujo era o seu primeiro jogo a titular
esta época para a MLS. O primeiro golo do Crew foi
aos 56 e o segundo aos 76 minutos de jogo. A confusão voltou a defesa montrealense depois de só ter
encaixado 3 golos nos últimos quatro jogos.
A equipa tem agora um desafio em Salt Lake City e
os jogadores não sabem o que mais dizer à imprensa

vez

porque acaba por ser o mesmo filme... outra vez. O
Impacto tem ainda oportunidade de se qualificar para
o playoff de fim de época, mas para isso terá de encaixar pontos. O onze montrealense está a 9 pontos

do quinto lugar, o último que dá acesso ao playoff.
O Impacto tem agora uma sequência de três jogos
em 10 dias e têm de aproveitar o facto de dois deles
serem no Estádio Saputo para angariar pontos com o

objetivo de fim de época. Talvez a chegada de Piatti,
que rumara a Montreal assim que o San Lorenzo for
eliminado da Copa Libertadores onde estão nas meias
finais a disputar a 23 e 30 de Julho. Talvez ter Piatti
disponível para o jogo frente ao CD FAS a contar
para a Liga dos Campeões da Concacaf será o ideal.
Próximo jogo: quinta-feira dia 24 de Julho contra o Real Salt Lake em Salt Lake City a partir
das 22 horas. Próximo jogo no Estádio Saputo é
domingo dia 27 de Julho contra os Timbers de
Portland às 20 horas.

F1: Nico Rosberg, Mercedes GP Vencem
ico Rosberg venceu o GP da Alemanha neste
domingo passado. Sem jamais ser ameaçado
pelos rivais, o alemão da Mercedes dominou a
prova de Hockenheim e venceu em casa, liderando Mundial de Pilotos da F1.
Valtteri Bottas foi bastante sólido com a Williams
e conseguiu o segundo lugar, enquanto o pódio foi
completado por Lewis Hamilton, em corrida de recuperação irrepreensível.
Sebastian Vettel foi o quarto, logo à frente de Fernando Alonso. Não fosse o desempenho de Hamil-

por abandonar a prova, depois de tentar defender a
terceira posição na primeira curva da corrida.
Na largada, Rosberg manteve a ponta e foi seguido
de perto por Bottas. Em terceiro, Massa tentou ir por
fora para passar o companheiro, mas quando viu que
não ía conseguir, tentou voltar para segurar a terceira
posição, acertando em cheio o carro de Magnussen.
A batida fez o carro do brasileiro capotar e tirou-o da
prova, mas tudo bem com ele. Magnussen continuou
na corrida. O resultado foi o Safety Car na pista. A
relargada veio na terceira volta e se destacavam Vettel e Hamilton. O alemão já era terceiro, depois de
largar em sexto, enquanto o inglês ia fazendo corrida
de recuperação lá atrás, juntamente com Ricciardo,
que perdeu várias posições para desviar do acidente
da largada.

ton, os dois teriam lutado por um lugar no pódio, com
o espanhol novamente tirando o máximo de sua Ferrari. A sexta posição ficou para Daniel Ricciardo, à
frente de Nico Hulkenberg e Jenson Button.
Kevin Magnussen ficou com a nona posição depois
de se envolver em um acidente com Felipe Massa
logo na primeira volta. O brasileiro capotou e acabou

A Ferrari e Red Bull pensam protestar contra a
Mercedes sobre o fato de ter trocado de fornecedor
dos discos de travões depois da classificação do GP
da Alemanha. Lewis Hamilton trocou os discos da
Brembo para os da Carbone Industrie, depois da rodada na classificação, opção seguida por Nico Rosberg, que decidiu também trocar os discos traseiros.

Hélder Dias

N

em

Casa

Embora a FIA tivesse aprovado, já que a troca cumpria os regulamentos esportivos da Fórmula 1 porque
os discos eram semelhantes em massa, inércia e função, algumas equipes não viram a alteração com bons
olhos. É que tanto a Ferrari como a Red Bull consideraram protestar a troca de material, mas no final
decidiram deixar o tema nas mãos dos comissários
da FIA. O chefe de equipe da Ferrari Marco Mattiacci explicou: “Nós discutimos isso internamente, e no
momento, decidimos não levar adiante.” Questionado sobre a razão para não avançarem com o protesto,
Mattiaci foi contundente: “Porque não acho que nós
queremos entrar nisso”. Por sua vez, Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull mostrou-se surpreso
por a Mercedes ter sido autorizada a não largar do
pit-lane após a troca dos discos de travões.
“É uma mudança de especificação do carro”, disse.
“Se trocar por uma peça igual, é uma coisa, mas se
trocar para algo que é feito por um fabricante diferente, que tem uma característica diferente, que é descrita pelo próprio piloto como algo diferente, então
é um precedente interessante”. Horner sugeriu que a
FIA terá que prestar esclarecimentos sobre as regras
do parque fechado, porque esta opção da Mercedes
poderia abrir a porta para as equipes trocarem peças
mais livremente antes da corrida. “É por isso que precisamos de um esclarecimento, porque, obviamente,
se for possível fazer isso, então o que mais se pode
mudar? Vai ser interessante ver o qual a justificativa
desta permissão”. No meio do pelotão, a luta era boa
entre Pérez e Kvyat pela sétima posição. Tão boa que
o russo tentou uma ultrapassagem por fora e, depois
de um toque, acabou rodando, abrindo caminho para
Ricciardo, Raikkonen e Hamilton, que vinham rapidos entre eles. Quando o australiano abriu para passar, Hamilton foi mais esperto e travou o mais tarde
possível para passar os dois.
Lá na frente, Hamilton chegou em Bottas e tentava
de tudo para garantir a segunda posição e dobradinha
da equipe Mercedes, mas o carro da Williams “é muito rápido nas retas”, reclamava o inglês.
Próximo encontro será no dia 27 de julho no GP
da Húngria.
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Sporting conquista Taça de
Honra ao vencer rival Benfica

O Sporting conquistou a Taça de Honra da Associação de Futebol Lisboa, que comemora 100 anos, ao
vencer o eterno rival Benfica, por 1-0, com o golo
do médio André Martins, ainda na primeira parte. Os
“leões” entraram melhor no encontro e beneficiaram
do facto dos jogadores se conhecerem desde a temporada passada, tendo apenas em Oriol Rossel o único reforço no onze inicial. Já o Benfica mostrou falta
de entrosamento tanto no setor defensivo, como nas
transições defesa/ataque. A contribuir para isso está,
claramente, o facto de a equipa estar praticamente
toda remodelada. Hoje, por exemplo, no onze inicial
contavam-se cinco novos jogadores (Loris Benito,
Talisca, César, Luís Felipe e João Teixeira), aos quais
se juntava Ola John, que esteve emprestado aos alemães do Hamburgo a partir de janeiro.
Com os “leões” a mostrarem-se mais pressionantes
ao longo dos 90 minutos, os “encarnados” só deram o
primeiro sinal de verdadeiro perigo, aos 31 minutos,
quando Luís Felipe, com uma “bomba” de fora da
área, deixou em sentido o guarda-redes Marcelo Boeck, que viu a bola passar muito perto do poste direito.
O Sporting chegou ao golo aos 42 minutos, quando
André Martins surgiu sem marcação à entrada da pe-

que bem jogada, o Benfica foi crescendo no terreno
muito por “culpa” das jogadas iniciadas por Gaitàn,
mas a bola não chegava nas melhores condições à
dupla Derley e Lima. A saída do argentino deitou por
terra as aspirações “encarnadas”, já que a partir daí

Supertaça começa às
20h45 do dia 10 de
agosto

O

Estádio Municipal de Aveiro vai receber o jogo
que abre a presente época desportiva, pelo sexto ano consecutivo. O jogo da Supertaça Cândido de
Oliveira, entre Benfica e Rio Ave, foi hoje agendado
pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para as
20h45 horas de 10 de agosto. A edição deste ano da
Supertaça Cândido de Oliveira vai ter lugar no dia
10 de agosto, pelas 20h45, e será decidida entre as
equipas do Benfica (Campeão Nacional e vencedor
da Taça de Portugal) e do Rio Ave (finalista vencido
da Taça de Portugal).

Bruno de Carvalho
“Não somos um canal
regional, nem queremos
transmitir jogos”

B

runo de Carvalho, à entrada para a primeira
emissão da Sporting TV, deixou recados à concorrência. “Temos um canal isento”, defendeu. Ao
chegar aos estúdios da Sporting TV, em Carnaxide,
Bruno de Carvalho afiançou que “não há ambição
de transmitir os jogos do clube”, à imagem do que
sucede, por exemplo, com a Benfica TV. E explicou
porquê: “Este é um canal isento, pautado pelo rigor.
Um canal de um clube não deve ser responsável pela
transmissão dos jogos, pela tentação e o risco de se
verificar a manipulação de imagens.” A Sporting TV
vai transmitir os jogos da equipa principal em diferido, uma a duas horas após o seu final, e transmitir
em direto os jogos em casa da equipa B. Os recados
do presidente dos leões, porém, não se ficaram por
aqui. “Não precisamos de um canal regional ou de
um semi-canal de clube. O Sporting é um clube de
dimensão nacional e vai ter um canal próprio”, declarou o presidente dos leões.

FC Porto vence na Bélgica

quena área, depois de uma arrancada fulgurante de
Carrillo, pela direita, que entrou na área do Benfica
sem oposição e serviu o “baixinho” para o 1-0, depois de César ter falhado o corte.
Numa segunda parte mais combativa fisicamente do

os comandados de Jorge Jesus não voltaram a importunar os “leões”.
Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa.
Benfica - Sporting, 0-1.Ao intervalo: 0-1. Marcadores: 0-1, André Martins, 42 minutos.

Barcelona Suárez vai morder
Ronaldo? Já há apostas a render
A
postadores não perderam tempo: a chegada de
Luis Suárez ao Barcelona levou a que já fossem
definidas as probabilidades de o uruguaio morder

um adversário. Pepe e Ronaldo estão na lista. Luis
Suárez ainda não terminou a suspensão (válida até
outubro) por ter mordido um adversário pela terceira

vez na carreira, mas já há apostas para quem será a
quarta “vítima”, entre eles Pepe e Cristiano Ronaldo.
Segundo informações citadas pelo Globoesporte, em
Espanha já foram abertos mercados para apostar em que será
o próximo jogador a ser mordido por Suárez.
A cotação de Cristiano Ronaldo é bem apetecível: 50
euros de lucro por cada euro
apostado. Já no caso de Pepe,
as probabilidades (odds) são
de 21 para uma, ou seja, 20 euros por euro apostado. Gareth
Bale, do Real Madrid, tem a
mesma cotação que Cristiano
Ronaldo. Porém, o contrato de
Suárez prevê uma cláusula de
penalização, caso o avançado
uruguaio volte a violar as regras da boa conduta desportiva.
“Mais vale prevenir”, já diz o ditado.

O

F. C. Porto venceu o Genk, na Bélgica (3-1), num
jogo particular de pré-temporada. Sami, autor de
dois golos na segunda parte, garantiu o triunfo portista. Quaresma abriu o marcador para a equipa de Julen
Lopetegui, logo aos sete minutos, na recarga a um bom
remate de Carlos Eduardo, só que um erro cometido
por Reyes, pouco depois, permitiu à formação belga
restabelecer a igualdade, por intermédio do avançado
Vossen. Os dragões dominaram sempre a partida, mas
só conseguiram voltar à vantagem no segundo tempo.
Aos 62 minutos, o avançado Sami, que tinha entrado
ao intervalo para o lugar de Adrián López, desviou de
cabeça um canto apontado pelo jovem Rúben Neves e
fez o 2-1. Aos 79 minutos, o avançado guineense, contratado no defeso pelo F. C. Porto ao Marítimo, fechou
o marcador, desta vez na sequência de um remate bem
colocado, à entrada da área do Genk.
Estados Unidos (MLS)
Grupo Este
P Equipa
1-Sporting KC
2-DC United
3-Toronto FC
4-NY Red Bulls
5-NE Revolution
6-Philadelphia U.
7-Columbus Crew
8-Chicago Fire
9-Houston Dynamo
10-Impact Montréal

J
20
19
17
20
19
21
20
18
20
18

V
10
10
7
5
7
5
5
3
5
3

E
5
4
5
9
2
8
8
11
4
5

D GM GS
5
29 18
5
29 20
5
26 23
6
32 31
10 24 31
8
33 35
7
23 26
4
26 28
11 22 40
10 18 31

P
35
34
26
24
23
23
23
20
19
14

Grupo oEste
P Equipa
1-Seattle Sounders
2-FC Dallas
3-Real Salt Lake
4-LA Galaxy
5-Colorado Rapids
6-Vancouver W
7-Portland Timbers
8-Chivas USA
9-SJ Earthquakes

J
18
20
19
17
19
19
20
19
17

V
12
8
7
7
7
6
5
6
4

E
2
5
8
6
6
9
9
5
5

D
4
7
4
4
6
4
6
8
8

P
38
29
29
27
27
27
24
23
17

GM GS
35 24
32 29
28 25
26 16
28 24
29 27
32 33
21 30
17 19
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MUITO CONTENTE POR TER ADQUIRIDO A
PODEROSA MEDALHA MILAGROSA porque
graças a ela temos recebido a bênção de podermos estar aqui neste pais que nos dá muita
ajuda. Ainda mais, ela tem nos trazido a paz
espiritual para poder-mos resolver a situação
a tantos problemas que agora com a ajuda
de nossa SRA. DE FATIMA e do ARCHANJO
SÃO MIGUEL estamos resolvendo. Acreditamos e afirmamos que os milagres existem, é
só preciso ter fé, nós, em tão pouco tempo vimos a mudança e
agora sentimo-nos protegidos com ol poder do ARCHANJO SÃO
MIGUEL. SR. E SRA. BRITO

Meu nome é NILOFAR MAMADOU e sou mais uma
portadora da PODEROSA MEDALHA MILAGROSA. Comprei-a ,mais para proteger a minha família porque em nossa casa haviam más vibrações.
Desde que chegámos a esta casa nos começaram
a suceder coisas muito estranhas, ouvimos ruídos
fortes na cozinha durante a noite, sentíamos como
se alguém estivesse sentado na beira da cama,
estávamos muito aterrorizados. No entanto sempre acreditámos no poder da nossa VIRGEMZITA
DE LURDES e por isso, adquiri a MEDALHA, para que nos proteja de
qualquer força maligna que nos possa atacar. Agora, que temos a MEDALLH MILAGROSA tudo em casa é normal, já não ouvimos ruídos,
respiramos um ambiente de paz e tranquilidade. FAMILIA MAMADOU.

ABENÇOADA POR PODER DESFRUTAR DO
VERÃO ao lado de meu esposo e em muito
Boa condição de saúde, porque antes de ter
O privilégio trazer a PODEROSA MEDALHA
MILAGROSA encontrava-me sempre doente,
com dores no estomago e má disposição severa quando me levantava. Meu esposo ,no
meu aniversario, ofereceu-me a MEDALHA MILAGROSA e desde que tomei na mina mão a
MEDALHA senti o poder, uma energia cósmica, em todo o meu corpo. Desde que trago esta poderosa relíquia
sinto-me com mais energia e mais mas garra para viver. Mil graças a nossa SRA. DE FATIMA. MARIA LURDES COSTA

SOU EMILIO ALBERTO BERTHELOT desde muito
pequeno que sou crente do ARCANJO SÃO MIGUEL e hoje em dia Realizou-me um milagre, pois
antes de ter Em meu poder a MEDALHA MILAGROSA estava muito doente, estava padecendo
de um problema no estomago que nem os médicos podiam curar-me. No meio do meu desespero, decidi adquirir a MILAGROSA MEDALHA e
como se fosse uma bênção de DEUS em menos
de uma semana recuperei por completo. E o melhor é que a MEDALHA me ajudou a solucionar um problema relativo
aos impostos do governo que me queriam levar tudo. Dou um fiel
testemunho que a MEDALHA MILAGROSA faz milagres.

