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Agenda comunitária

Programação
Semanal
quarta-FEIRA
3 de junho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Agora NósDireto
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Cuidado Com a Língua!
09:25	Sabores da Diáspora
10:01 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
13:59 Zig Zag
14:16	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:02 Histórias da Vida na Terra
16:32	Sabia Que?
16:56 O Preço Certo
17:46 Zig Zag
18:02 Os Nossos Dias
18:34 Encontros Imediatos
	Alfena
19:00 24 Horas
20:04	Bem-vindos a Beirais
20:51 Os Compadres
21:32	Página 2
21:46	Poplusa
	Bia
22:48 Literatura Agora
23:20	Telejornal Açores
23:54	Telejornal Madeira
00:26 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
4 de junho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:11	RTP Running
09:30	Produtos da Terra
	No Interior Algarvio II
10:01 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
14:00	Diário xs
14:06	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
15:50	As Palavras e
os AtosEstreia
16:38	Sabia Que?
17:01 O Preço Certo
17:50 Os Nossos Dias
18:23 Flash 7 Dias
19:00 24 HorasDireto
20:05	Bem-vindos a Beirais
20:52 Os Compadres
21:33Página 2
21:48 Festival Funchal Jazz
	Bruno Santos /Filipe Melo
22:55	Palcos Agora

Fundação Eugénio
de Almeida em Évora
23:22	Telejornal Açores
23:55	Telejornal Madeira
00:26 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
5 de junho
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Agora Nós
08:00 Jornal da Tarde
09:15	RTP Running
09:30	Photo Madeira
10:00 Há TardeDireto
13:00	Portugal em Direto
14:15	Bem-vindos a Beirais
15:00	Telejornal
16:00	Sexta às 9
16:50 O Preço Certo
17:40 Os Nossos Dias
18:00	Sexta às 11
19:00 24 HorasDireto
20:00	Bem-vindos a Beirais
21:45	Grande Entrevista
Jerónimo de Sousa
22:45	Produtos da Terra
	No Interior Algarvio II
23:15	Telejornal Açores
23:45	Telejornal Madeira
00:25 5 Para a Meia-Noite

Festividades

do

Dia

de

Portugal

10 de junho, 2015 às 19h cerimónia oficial. 20h a cantora Micaela (vinda de Portugal).
12 de junho, 19h30, estarão presentes o cómico Mike Rita, o famoso Shawn Desman
e o seu conjunto, e para finalizar a noite, o DJ Souza, vindo dos Açores.
13 de junho, as festividades vão se iniciar às 14h com atividades para as crianças, às
18h Suzi Silva, Marta Raposo, Paulo Filipe, Zé Perdigão, todos eles estarão acompanhados pelos seus respetivos músicos. E para finalizar a noite, teremos Michele Madeira,
finalista do programa “Canadian Idol”.
14 de junho, as festividades terão início às 12h com a parada anual. Às 14h haverá vários espetáculos de danças folclóricas, seguidos pela prestação do finalista do concurso
Karaoke pelas 16h, pelo espetáculo da Lusofonia às 18h, e finalmente por Rui Bandeira
às 21h. Para mais informações: festivalportugalmontreal@gmail.com

Festas

do

Divino Espírito Santo

em

Anjou

Sábado, dia 6 de junho: 18h00 abertura e atendimento dos cidadãos e convidados;
19h00 recitação do terço; será servida a tradicional carne guisada, acompanhada de sumo
e vinho. (refeição grátis, serviço de bar não incluído); 21h15 arrematações; 21h45 animação musical.
Domingo 7 de junho: Ponte de encontro para o começo da procissão (8670 rua Forbin-Janson); 12h00 saída da procissão, em direção da igreja Notre-Dame d’Anjou (8200 Place
de l’Église Anjou); 13h00 celebração da Missa e Coroação. 14h30 partida da procissão
da igreja Notre-Dame d’Anjou em direção da Aréna Chénier; 15h00 bênção da carne, do
pão e do vinho, e serão servidas as tradicionais sopas do Espírito Santo; 17h00 animação
musical.
Para mais informações: Carlos Almeida 514-616-5698.

Divino Espírito Santo Casa dos Açores do Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque realiza as suas tradicionais festas do Divino Espírito
Santo, do 7 ao 14 de junho 2015. Sábado, 13 de junho, carne guisada. Domingo, 14 de
junho, 12h00 coroação na Igreja St-André Apôtre. A coroação será acompanhada pela
Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval. Haverá as tradicionais sopas do Divino
Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos.

sábado
6 de junho
01:30	Photo Madeira
02:00	Ainda Bem Que Vieste
02:40	Ideias que Brilham
03:00	Bom Dia Portugal
05:45	Inesquecível
Fernando Correia
e Teresa Abrantes
07:35 Literatura Agora
08:00 Jornal da Tarde
09:15	Prós e Contras
11:00 Endereço Desconhecido
Eslovénia
11:25	Repórter Madeira
12:00	Atlântida - Madeira
13:35 Correspondentes
14:00	Grande Entrevista
Jerónimo de Sousa
15:00	TelejornalDireto
15:45 Linha da Frente
16:15	Poplusa
	Bia
17:25 Lá Vamos,
Cantando e Rindo
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A Diminuição da Quantidade
de Sal é o Lado Certo da Saúde!
Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

o contrário do que se pensa, a hipertensão não tem nenhuns sintomas típicos
que avisem a pessoa sobre a doença. As complicações da hipertensão levam à morte um
em cada quatro portugueses, ou seja, 25%
da população.
Na verdade os alimentos processados que contêm sal ou compostos de sódio, como o nitrato
de sódio um conservante, o glumato monossódico, um aromatizante, ou o bicarbonato de
sódio um agente de fermentação, representam
cerca de 70% do sal que ingerimos enquanto
apenas 15% provêm do sódio que os alimentos
não processados contêm de forma natural e os
outros 15% do sal que adicionamos aos alimentos quando os cozinhamos ou à mesa.
Vários alimentos transformados têm uma concentração de sal igual ou maior que a água do
mar, e muitos utilizam o sódio como tempero e
conservante. E são muitos os alimentos preparados, como a manteiga, a margarina, o queijo,
a carne e o peixe fumados, ou mesmo o pão que
contêm sal. O pão normalmente consumido é
uma das maiores fontes de sal para o organismo. Alguns fabricantes da indústria alimentar
já diversificaram a sua produção introduzindo
linhas de produtos com baixo teor de sal, enquanto outros, como a Heinz, começaram a reduzir os conteúdos de cloreto de sódio na comida enlatada. Os seres humanos evoluíram com a
necessidade de conservar sal porque existia em
pouca quantidade. Mas, hoje as pessoas ingerem de mais e o organismo ainda não aprendeu
a livrar-se desse excesso. Nas sociedades primitivas a ingestão de sal era cerca de 100 vezes
inferior à atual nos países desenvolvidos. Os índios que vivem nas florestas tropicais da Vene-

zuela, são um bom exemplo. Não sabem o que é
hipertensão. Alimentam-se exclusivamente de
produtos frescos, aos quais não adicionam sal e
a sua pressão arterial não aumenta com a idade
como geralmente acontece nas sociedades mais
evoluídas. De acordo com estudos feitos, quando os membros das tribos se mudam para zonas
urbanas a sua pressão arterial aumenta drasticamente.
A hipertensão é um factor de risco, de saúde
pública e os acidentes vasculares cerebrais são
uma das causas de doença, morte e incapacidade. A maioria dos portugueses tem consciência de que a comida com muito sal é prejudicial à saúde, mas poucos se apercebem de que

é muito fácil ingerir quantidades superiores às
recomendadas, que não deve ultrapassar os 6 g
por pessoa, dose diária. Mantemos um regime
alimentar saudável tipicamente mediterrânico,
caracterizado por ser rico em peixe, aves, frutas, hortaliças, azeite e vinho à refeição, mas
consumimos duas vezes mais de sal.
O sal é um alimento essencial, pois ajuda a
manter o equilíbrio de líquidos e da tensão
arterial. Também é necessário ao funcionamento dos nervos e músculos, incluindo os
do coração e à absorção de certos nutrimentos no intestino delgado e nos rins. Mas a diminuição da quantidade de sal é o lado certo
da saúde.
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Pharmaprix Organiza Angariação de
Fundos Contra o Cancro Feminino
Francisca Reis

O

Clube Portugal de Montreal foi palco desta NOBRE
CAUSA: Angariação de fundos
para a caminhada contra a Luta
do Cancro Feminino para o Centro Segal do Hospital Juif de
Montreal.

A Proprietária Felice Saulnier e
sua equipa da Farmácia PHARMAPRIX situada no 1 Mont-Royal
Este, organizou sábado 23 de Maio
um jantar de Spaghetti na sala do

Clube de Montreal que estava esgotada de amigos e familiares. Assinalamos a presença do Alexander Norris do L’arrondissement du
Plateau Mont-Royal acompanhado
pela sua família. Foi sem dúvida
uma noite num ambiente de grande
alegria, amizade, muita música e
animação, com fadistas da comunidade Marta Raposo, Paulo Gomes,
viola de Fado, Liberto Medeiros,
guitarra portuguesa, Jason Coroa,

escondido que deve ser descoberto.
O Rancho Folclórico Praias de Portugal atuou e encantou com as suas
lindas danças tradicionais como já

Isabel Lapointe, a dançarina de ballet jazz Anaita Mahallati com grande energia, e ao destacar o jovem de costume.
Elijah Botelho que muito bem can- Muitas rifas foram sorteadas e os
tou, um jovem com grande talento

faz parte da equipa PHARMAPRIX
junto de Jerome Beaulieu, Johanne
Lavoie, Natalie Charette e Felice Saulnier, também a Esmeralda
Borges que não faz parte da equipa
Pharmaprix mas sempre nos ajuda

prémios foram oferecidos, graças a
algumas empresas da comunidade,
a todos os benévolos especialmente
ao Clube Portugal de Montreal e sua

equipa, com a sua ajuda ultrapassassámos o nosso objetivo angariando
$6116.00, disse Manuela Grilo que

na organização deste jantar todos
os anos. À medida que vamos envelhecendo descobrimos que temos
duas mãos, uma para nos ajudar a
nos próprios e a outra para ajudar
a quem necessita e foi isto mesmo
que se passou neste serão, quando
estamos rodeados de pessoas boas e
bons amigos a vida tem outro sabor.
Haja saúde, paz e bons amigos.

Escolas

de

Manuel Neves

R

ealizou-se no passado sábado na Missão
de Santa Cruz a entrega de diplomas das
escolas de Santa Cruz e Lusitana.
Na tarde de sábado na presença dos pais e professores com o salão repleto de assistência foi-nos dado a observar uma magnífica exposição
de trabalhos realizada pelos alunos da escola de
Santa Cruz e várias canções com a atuação dos
mais pequenos. Foram ainda dirigidas algumas
palavras pelo Sr. Padre José Maria sobre trabalho exercido pelos professores, pais e por todos
que colaboram com a escola e na preservação da
nossa língua. Seguidamente deu-se a distribuição de diplomas prémios aos alunos que mais se
distinguiram neste ano de 2014-2015.
Um pouco mais tarde com a celebração da eucaristia com a assistência dos finalistas acompanhados pelos professores, pais e comunidade, no
final desta celebração realizou-se a cerimónia
com a mensagem dirigida pelo o Sr. Diretor Professor da escola Lusitana José Barros.
Caros finalistas: “As escolas Santa Cruz e Lusitana continuam a ser as vossas escolas comunitárias. Visitai-as quando quiserdes. Lá deixastes com certeza bons amigos. Entre eles estão
os vossos professores de quem recebestes, além
do ensino da língua e cultura de origem, lições
de benevolência de perdão de partilha enfim, de
fraternidade humana. Igualmente como amigos
encontrarão também os membros das comissões
de pais que, comprazendo-se em fazer o bem,
vos deram o nobre exemplo de servir e apoiar
desinteressadamente os outros.
Quanto a mim, guardarei sempre uma grande
afeição por todos os nossos alunos e faço votos
para que, onde quer que estejam, honrem Portugal como sempre o fez o nosso grande e imortal
Camões que, por ser o patrono da escola lusitana, também hoje homenageamos com esta cerimónia. O diretor e sempre amigo José Barros”.
Seguidamente teve a palavra a finalista em re-

A

A

Santa Cruz
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s festividade já começaram no Centro
Comunitário de Anjou.
Iniciou-se este fim-de-semana a primeira festa,
a Matança do Gado. Esta linda tradição continua

bem viva nos nossos corações. Esta linda viagem
ao Farme Clement Poissant é sempre bem vivida, uma linda festa com muita alegria. Podemos
também notar que a Filarmónica Portuguesa de
Montreal esteve presente para dar um toque nes-

Lusitana

presentação dos seus colegas. Catherine Anne
Pereira Figueiredo, Sr. Padre José Maria, Sr.
Professor José Barros...
Caros professores e Professoras, e Queridos
Pais. Estamos felizes de partilharmos convosco
hoje este acontecimento. Parece que foi ontem
que iniciamos os nossos estudos de Língua Portuguesa. Como o tempo passou…
Não foi fácil, muitas as vezes perguntam aos

o fim de uma etapa do nosso percurso da vida.
Neste dia agradecemos ao Sr. Padre José Maria
de nos acolher nesta paróquia.
Ao Diretor, Sr. José Barros de nos ter acompanhado ao longo dos anos na escola Portuguesa,
de sempre ter guardado a escola Lusitana viva e
pelo vosso ensino. A todos os nossos professores e professoras de terem cada um por sua vez,
sempre com o mesmo objetivo, terem trabalhado

nossos pais porquê que tínhamos de ir a escola?
Porque não ficar em casa a descansar a ver televisão ou talvez simplesmente a fazer nada? Mas
hoje podemos responder o porquê de ir à escola.
Tivemos todos a oportunidade em primeiro lugar de aprender a falar Português. Em seguida
formámos laços de amizade que nunca mais nos
serão esquecidos. Amigos graças à escola Portuguesa, amizades de coração para sempre.
Mas muito mais ainda... aprendemos a cultura
Portuguesa, a história de um país, de gente corajosa, de reis, e senhores sonhadores que tinham o
desejo de conhecer e navegar para outras terras à
procura de mais melhor. Assim também foram os
nossos avós que viajaram de Portugal para o Canadá e foi por esse mesmo desejo que chegámos
hoje a esta realização Sim hoje a nossa Viagem
com a escola secundária lusitana terminou mas
também começa outra fase da nossa vida. Iremos
partir novamente mas desta vez como embaixadores da língua portuguesa. Ainda temos muito
para descobrir e aprender hoje é simplesmente

connosco e que nos motivaram todos os sábados.
A associação de pais pelo vosso apoio e carinho
ao longo destes anos. E aos nossos pais e avós,
porque sem vós nada disto se hoje realizava,
agradecemos-vos de terem sonhado e de nunca
terem desistido de sonhar, de nos terem sempre
encorajado ao longo deste percurso e de terem
tido paciência.
Queremos também vos lembrar que não pensem que a vossa tarefa terminou, porque enquanto sonharem e fizerem-nos sonhar a vossa tarefa
continuará sempre. A todos os meus amigos e
colegas de aula desejo-vos felicidades nas vossas novas aventuras.
Seguidamente procedeu-se à distribuição
dos diplomas a estes dozes finalistas pelo Sr,
Padre José Maria. Terminadas a cerimónias
deu-se início a um jantar com os finalistas e
suas famílias.

tradição continua bem viva em
Humberto Cabral

e

Anjou

tas festividades. Viva o Divino Espírito Santo e
abençoes todos as pessoas de boa vontade pela
grande ajuda nestas festas.

Dia

dos

Acores
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na

Francisca Reis
FOTOS DE MANUEL RIBEIRO

Casa

Açores Festival Portugal
Amaral foram imensas e de grande importância. Internacional de
Carlos César, que durante mais de quinze anos
não só prossegui com a modernização da Auto- Montréal
nomia dos Açores como também supervisou o
dos

posicionamento dos Açores como elemento inegunda-Feira do Divino Espírito Santo dia contornável, não só do espaço socioeconómico
25 de Maio, o Dia da Região Autónoma dos Português como também na União Europeia.
Também falou de grandes poetas e escritores
Açores foi comemorado na Casa dos Açores.
açorianos
Pedro da Silveira, Onésio Teotónio
O Presidente, Sr. Benjamin Moniz deu as boas
vindas aos sócios e amigos presentes, seguiu-se Almeida, Urbano Bettencourt e Vitorino Neméa entoação dos hinos e o discurso do Dr. Paulo sio que nos embarcaram no conceito da nossa
César Teves, Diretor das Comunidades do Go- identidade que é AÇORIANIDADE. Uma Açorianidade que fala do que somos, da profundeza
verno Regional dos Açores.
O Cônsul de Portugal Dr. Jose Eduardo Guedes da nossa existência, da nossa origem no meio do
de Sousa, nas suas palavras de carinho e de ami- Atlântico, da nossa coragem, da nossa cultura,
zade disse “Eu descobri os Açores em Montreal”, DA QUIILO QUE NOS UNE - DA DIVERSIsou um grande admirador do povo açoriano, das
raízes e das tradições açorianas. Um povo unido
e trabalhador. Falou também da importância da
ligação e da relação que os mares açoreanos têm
para Portugal.
A Conselheira das Comunidades Portuguesas
Clementina Santos falou umas palavrinhas de
muita importância “palavras do coração” Gosta

S

de tudo que é açoriano, foi também depois de
emigrar para Montreal, que teve a oportunidade
de conhecer estas boas gentes e suas tradições
açorianas.
O Senhor Luíz Saraiva leu o seu poema. Seguidamente o Comendador Duarte Miranda, conferêncista convidado, falou de uma maneira que
me surpreendeu, pois julgava que o nosso amigo Duarte ia falar da economia... realmente uma
conferência maravilhosa começou com:
Fatos Históricos do 25 de Abril 1974, Momento Histórico da Democracia Reconquistada pelos
Portugueses, foi também a partir desse feito que
os Açoreanos começaram igualmente a reconquistar a dignidade que lhes tinha sido, de certa
forma roubada, muito particularmente durante
os anos da Ditadura Portuguesa.
Falou-nos de políticos açorianos - o primeiro
Presidente eleito da República Portuguesa, foi
um açoriano, Manuel José de Arriaga em 1911.
João Mota Amaral, abriu as portas à modernidade socioeconómica da Região Autónoma dos
Açores, pois as conquistas alcançadas por Mota

DADE DOS COSTUMES, NAS DIFERENÇAS
DA LÍNGUA E DOS SOTAQUES, DA DIFERENÇA DAS CRENÇAS E DAS LENDAS da
“ACORIANIDADE”. O conferencista Duarte finalizou com uma mensagem para que possamos
começar por nos comprometer com o grande
desafio que temos pela frente, entregar as chaves do BAÚ das nossas recordações, da nossa
cultura, da nossa identidade e da nossa língua,
da NOSSA AÇORIANIDADE AOS NOSSOS
FILHOS E AOS NOSSOS NETOS.
Muitos parabéns amigo Duarte uma apresentação maravilhosa recheada de história, mas acima
de tudo um momento de orgulho.
O Rancho Folclórico da Casa dos Acores encantou com as suas danças tradicionais das ilhas.
Atuou também pela primeira vez a dança tradicional da ilha do Corvo. O buffet estava uma
delícia e com muita variedade. E assim celebrámos a nossa Açorianidade - SER AÇORIANA
É UM ESTADO DE ALMA - Digo isto com
orgulho apesar da distância que nos separa das
ilhas que nos viram nascer, trouxemos na alma
os nossos costumes, as nossas tradições e as nossas raízes, é nosso dever passar estes valores
aos nossos filhos.
VIVA PORTUGAL, VIVA OS AÇORES,
VIVA A NOSSA AÇOREANIDADE.

A

Manuel de
Sequeira Rodrigues

partir dos próximos dias 10 a 14 de Junho, todos os holofotes estão virados para
o espaço da Missão Santa Cruz em Montréal.
É o tão esperado regresso do festival de música de Verão. A música vai descer à Capital
Portuguesa no Québec, situada no Plateau.
Bandas de cartaz, canções e artistas com
carreiras respeitáveis, concertos de bandas
portuguesas, ranchos folclóricos, DJs com
muita música e as vozes revelação do concurso – canção, realizado no restaurante Estrela
do Oceano. Consulte o programa completo!
Acesso gratuito.
As novidades foram dadas na passada segunda-feira no Restaurante PortusCalle, com testemunho da Helena em nome da Direção do PortusCalle, da amizade e da política de cooperação
que tem vindo a desenvolver com o Festival na
defesa e promoção da identidade cultural portuguesa.

Québec foi também a terra de Carlos Querido
numa altura de grande expressão da cultura portuguesa sendo aqui recordado no 25º aniversário,
no silêncio da sua glória. Foi o sucesso do seu
programa na televisão «acompanhado dos colaboradores benévolos», o reflexo do seu humanismo, que esteve no centro da decisão da Direção
do Festival em reconhecer o seu trabalho especial para a comunidade! É sua, esta distinção
merecida. Que enche de orgulho a sua família.
Aliás nem os invernos brancos faziam parar o
seu amor pela cultura portuguesa.
Montréal, terra de fronteiras flutuantes que
confraterniza nas ruas: desde o Parque de Portugal onde se vai festejar o 10 de Junho, Boul.
St. Laurent e no coração da Rachel / St. Urbain
espaço do Festival. Uma comissão dedicada e
com visão... Apostou uma vez mais no cruzamento de diferentes referências culturais geográficas, desportivas e musicais e só espera o
apoio e participação de «Todos os Portugueses».
Os Portugueses são incomparáveis e na sua divisão foi construído um património e uma presença cultural numa dimensão à portuguesa. O
Festival assume agora uma importância cultural,
como factor de sociabilidade, participação cívica, evidenciando resultados importantes para o
desenvolvimento no meio onde vivemos e visibilidade da marca Portugal, nesta terra de todos
os sonhos. Joe Puga e Anabell Pereira tiveram
a responsabilidade de apresentar o programa do
Festival.
A reportagem deste evento é feita por Miguel
Félix na edição da próxima semana.
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A Comunidade de Laval
venerou o Divino Espírito Santo
Tony Saragoça
e fotos de humberto cabral

A

s celebrações tiveram lugar nos dias 29,
30 e 31 de maio, mas as preparações para
o sucesso de tais eventos duraram bem mais
que este grandioso fim-de-semana.
Com efeito a fé, a devoção e o amor à terceira
pessoa da Santíssima Trindade, é expressa duma
maneira concreta e real nestes dias de festa, mas
tem o seu começo no momento em que se faz a
seleção das domingas e a escolha da mordomia,
ou seja, praticamente 12 meses antes.
Escusado é descrever aqui o desenrolar das festividades, pois tudo se encontrava no programa
oficial das festas, programa este que foi seguido
e muito bem sucedido em todos os seus aspetos.
Houve calor, chuva e uma suportável fresquidão,
nada disso desmotivou as dezenas de voluntários
que se deram de corpo e alma para que as cen-

começou-se por idealizar cada Império, seguido
da angariação de fundos, construção dos mesmos e em 1995 procedeu-se ao seu lançamento
e inauguração.
Vinte anos depois esta tradição continua e baseado no que foi possível presenciar este ano, o
futuro está assegurado.
A mordomia das festas de 2015 tinha sido atribuída à Filarmónica do Divino Espírito de Laval.
É de salientar o trabalho verdadeiramente espetacular desta organização.
Assim devem ser sempre as Festas do Divino

Espírito Santo Profano e religioso juntos na sobriedade e na alegria, no respeito e na devoção.
Aquele que é o alvo destas celebrações: O Divino Espírito Santo. Será também justo, prestar
aqui homenagem ao grande líder espiritual desta
comunidade: Padre Carlos José Santos Dias. Que
o Espírito Santo o guarde bem presente por muitos anos ainda junto de nós. Antes de encerrar
as festividades, foi na presença do Padre Carlos
que foram anunciados os premiados com as domingas, seguido da tiragem à sorte da Mordomia
para 2016. A sorte saiu à Sra. Stephanie Aguiar.

tenas de participantes, residentes ou não desta
cidade, se divertissem, confraternizassem, mas
sobretudo venerassem o Divino Espírito Santo,
pois sem a sua ajuda, nada teria sido possível.
Para a comunidade de Laval este ano foi particularmente muito mais relevante, pois duas
celebrações se incorporaram nestas festas. Os
50 anos da primeira procissão organizada pelas
escassas famílias portuguesas em Laval e os 20
anos do lançamento dos Impérios.
Hoje em dia a preparação e apresentação dos
Impérios é quase “un fait accompli”, mas não
foi sempre assim. A ideia nasceu em 1994, e
foi seu criador, o Sr. Leonildo Miranda. Como
as nove ilhas eram já representadas no cortejo, Será ela que, com a ajuda de todos, mas soporque não fazer Impérios que representassem bretudo do Espírito Santo saberá honrar esta
as nove ilhas, Madeira e o continente. Ajudado comunidade, com festas dignas da Santíssima
pelo Sr. João Simas, bom desenhador e pintor, Trindade.
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Tony Carreira

T

em

João Arruda

ony Carreira esteva cá em Montreal para
apresentar a sua digressão “Sempre”. O
rei da música romântica fez um espetáculo
sensacional com uma sala cheia.
Toda a equipa do grupo de Tony Carreira fez
um “Show” incrível para o público presente. Parabéns aos organizadores deste evento.

Armenia Teixeira
advogada

o’hanlon SanderS teiXeira
3187, rue Saint-jacques, bur. 101
montreal, Qc, h4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

Programa
da semana
Quinta-feira 4 de JUNHO
- Pharmaprix organizou no Clube Portugal noite
de angariação de fundos contra o cancro
- Dominga na família de Lúcia Sousa

Sábado 6 de JUNHO
- Divino Espírito Santo em Laval

info@tvpm.ca

514.993.9047

Montreal
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Em 2015, amigo de Sócrates
deixou gerência de 11 empresas
Carlos Santos Silva viu a sua medida de coação ser alterada esta semana, passando agora a
estar em prisão domiciliária. No entanto, até há
poucas semanas, o empresário e amigo de Sócrates ainda estava a sair da administração de
empresas.
Na verdade, entre janeiro e maio deste ano, Carlos
Santos Silva desfez-se de 11 das 12 empresas de
que era administrador e gerente, revela uma reportagem transmitida esta noite no programa ‘Sexta às
9’, na antena da RTP.
Entre esta dúzia de empresas, há seis empresas

com sede no mesmo quarteirão, na zona de Telheiras, na capital, junto à residência de Carlos Santos
Silva, onde atualmente o empresário se encontra
em prisão domiciliária. Em quatro das empresas de
cuja administração abdicou, realça o mesmo canal,
a gestão passou para Diogo Ramos de Andrade, ex-presidente da SAD do União da Madeira – entre os
anos 2003 e 2009 – e sobrinho do histórico dirigente
do PSD-Madeira Jaime Ramos. Curiosamente, Diogo Ramos de Andrade e Carlos Santos Silva não terão tido nenhuma sociedade em conjunto, até este
ano. Contactado pela RTP, Diogo Ramos de Andrade pediu num primeiro momento para falar mais tarde, cerca de uma hora depois.
Porém, a partir da segunda tentativa, passou a
estar incontactável, não respondendo ao porquê
de ter aceitado a gestão de quatro empresas de
Carlos Santos Silva.

Missão

no Canadá para atrair
investimento foi “muito positiva”

A

missão empresarial ao Canadá liderada
pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) “foi muito positiva” e foram criados “potenciais negócios”, disse uma fonte da
AEP à agência Lusa.
“O balanço da missão empresarial é extremamente positivo, superou as nossas expetativas.
Há empresas que vão enviar amostras para as
companhias canadianas com quem se reuniram”,
afirmou Sandra Silva, gestora de mercado da
AEP.A missão liderada pela AEP decorreu de
24 a 30 de maio, e contou com a presença de
quatro companhias portuguesas de vários setores, do têxtil, agroalimentar e o metalomecânico.
Sandra Silva sublinhou ainda que “há potenciais
negócios” para todas as empresas que integraram a missão, nos vários setores, mas agora “a
mão está do lado das empresas”, para que deem
continuidade a todo este processo. A AEP prevê
futuramente organizar mais missões empresariais ao Canadá, abrangendo outras províncias. A
Fiorima, empresa dedicada à fabricação de peúgas (meias) e similares de malha, através do seu
diretor de vendas, Marco Macedo, realçou que
vão começar a trabalhar mais “intensamente”
com o Canadá.”
A missão decorreu muito bem, as reuniões foram positivas já levamos alguns negócios na
‘forja’. Vamos iniciar negócios com novos clientes porque já nos pediram amostras e já queriam
fazer encomendas. Vamos começar a trabalhar
mais intensamente com o Canadá”, disse o responsável.No entanto, para já, ainda é cedo para

se saber qual “será o volume do negócio”, situação que depende da aceitação do cliente canadiano ao produto. Quem já leva do Canadá para
Portugal um contrato rubricado é Adelina Lobo,
diretora geral da Lobo Metal, empresa do Porto,
na área da indústria de fundição de metais.”
Levo um contrato para moldes. Já são boas notícias. Podem não ser grandes quantidades, mas
já é um contato. A minha vinda cá ao Canadá fui
muito boa. Fico muito satisfeita com esta missão”, frisou. Os presuntos da A. Pires Lourenço e Filho, empresa de Castelo Branco na área
agroalimentar, teve uma proposta de Montreal,
empresa que solicitou a “exclusividade daquele
produto no Quebeque”, revelou Andreia Matos,
assistente financeira e de vendas da companhia.”
Mais de metade das empresas que visitei pediram amostras, o que é muito bom, é sinal que
temos potencial. Principalmente porque nos conseguimos posicionar na questão do preço mais
inferior em relação ao presunto italiano e espanhol. Dá-nos logo uma vantagem”, salientou. O
empresário luso-canadiano Wilson Teixeira foi
‘a ponte’ de ligação entre os empresários portugueses e canadianos explicou que as companhias
portuguesas devem aperceber-se de que o Canadá não “oferece” só o seu mercado, mas é também uma ligação para os Estados Unidos.”
Este é um mercado em crescimento, com
boas regras de protecionismo, de propriedade
intelectual, e bastante interessado nos produtos portugueses”, concluiu.

Jovem Mãe Abandona Filhos e Junta-se ao Estado Islâmico
Augusto Machado

J

asmina Milovanov tem 26 anos, vivia na
Austrália, é mãe de dois filhos e decidiu
abandonar as duas crianças, fugiu para a Síria
para se juntar ao grupo Estado Islâmico (EI)
numa altura em que mais de cem australianos
já se juntaram aos jihadistas.
O Governo australiano diz-se profundamente
perturbado com a recente notícia e garante estar
a acompanhar de muito perto a situação. Segundo o “Sydney Daily Telegraph”, Jasmina Milovanov, a jovem mãe, convertida ao islamismo,
deixou os seus dois filhos, de cinco e sete anos,
com uma ama no início do mês de maio e nunca mais regressou, conta a ama. O ex-marido in-

forma as autoridades que a ex-esposa lhe enviou
uma mensagem informando que estava na Síria.
O marido, surpreendido, custou-lhe acreditar na
mensagem, e disse para consigo, “It´s joke”, uma
brincadeira de mau gosto. Mas, momentos depois,
o seu pensamento e preocupação foi para os seus
queridos filhos - abandonados pela própria mãe
que se foi juntar a um grupo de terroristas. Este
pai, durante alguns momentos, entrou num estado
estático. Não queria acreditar no que se estava a
passar com a sua desaparecida esposa – uma mãe
abandonar os seus próprios filhos... E, de repente, disse para consigo, “Meu Deus, agora a única
coisa em que devo pensar é nos meus queridos
filhos. Não posso acreditar, como foi possível ela
ter deixado estas duas lindas e adoráveis crianças
para se juntar a um bando de terroristas. O meu
filho mais velho não se cansa de perguntar pela
mãe, ‘papá quando volta a mamã?’. Não sei como
lhe responder. Antes de ela ir, falei com ela (sobre
as publicações extremistas no Facebook). Disse-lhe que era horroroso as ações desses terroristas.
Avisei-a sobre as pessoas com quem “convivia”,

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

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

disse o marido recusando-se ser identificado.
Agora sabe-se que Milovanov, é amiga no Facebook de Zehra Duman, conhecida na Austrália
como “a recrutadora de noivas jihadistas” e usa as
redes sociais para incitar as mulheres a juntarem-se ao grupo terrorista. Mais de cem australianos
já saíram do país para lutarem com os jihadistas
no Iraque e na Síria – sabe-se também, segundo o
Governo australiano, que mais de 30 já perderam
a vida. Eis a opinião de ‘alguns’ comentadores sobre os jihadistas; “Alguns seres humanos têm necessidade apenas de uma coisa: “De alguém que
lhes preste realmente atenção”. E, infelizmente,
até esta jovem, mãe de duas crianças, se deixou
seduzir pela violência que estes criminosos praticam para obterem essa atenção.
Freud deixou escrito: “Se os nossos infortúnios
fossem colocados juntos com os dos outros e,
posteriormente, repartidos em partes iguais por
cada um de nós, ficaríamos muito felizes se pudéssemos ter apenas, de novo, só os nossos... E
acrescentou: “Não posso ser optimista e distingo-me dos pessimistas unicamente porque o mal, a
estupidez humana e a loucura não me deixam fora
de mim, pela simples razão de que os aceitei antecipadamente como pertencendo à estrutura do
mundo em que vivemos”.
É notória a apatia de alguns líderes políticos
neste Planeta Terra em relação àqueles que,
por ambições religiosas ou políticas, matam e
fazem sofrer tanta gente inocente. É caso para
se dizer: “Porque ficam de braços cruzados
enquanto a mortandade continua, se o maior
HOMEM do mundo, para nos dar o exemplo,
morreu de braços abertos...

Haja

C

visão!
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Jorge Correia

om o aproximar das eleições as fileiras partidárias aprontam armas na forma de pré-sugestões do que irão fazer, ou aparentemente
pretendem fazer, caso sejam eleitos para a governação.
O PS, dado que está na oposição, parte ao ataque
lançando para a praça pública ideias, sugestões ou
indicações do que por ventura fará no governo. A
coligação, adotando a estratégia de esperar para ver
para depois responder à altura, apresentará as suas
ideias governativas, ou pelo menos as mais relacionadas com a economia, nas próximas semanas.
Aparentemente anda um vírus no ar que imprime
uma destacada importância à TSU (taxa social única) na desesperada forma de libertar dinheiro para
as pessoas e empresas para que estas mobilizem a
economia. Este mobilizar de economia tem sido o
tendão de Aquiles que tem dificultado nos últimos
anos, pelo menos na última década, o desenvolvimento económico de Portugal, revelado pelos baixíssimos índices de subida do PIB (produto interno
bruto) e de outros indicadores como investimento, subida das exportações, etc. Assumindo que a
ideia, desenvolvida por intelectuais da área económica, tem mesmo o objetivo supremo de desenvolver a economia e não ser apenas uma refrão que
se apregoa para angariar clientes (leia-se eleitores)
para recolocar determinados partidos no poder, podemos afirmar que não seria má se não tivesse o
grande contratempo de poder vir a desequilibrar
de sobremaneira a Segurança Social (SS). Senão
vejamos, se a SS já se encontra deficitária, a evolução demográfica é extremamente contrária para
sustentar a SS, e se ainda cortamos na receita, qual
será o resultado? Naturalmente as pensões, a curto
ou médio prazo sofrerão um grande revés, a dívida
aumentará de sobremaneira e estaremos, oxalá que
não, com outra “troika” às costas!
Este cenário não é para brincadeiras, não por

questões individuais de cada um de nós, aqueles
que pensam em usufruir um pensão no futuro,
ou os outros que já usufruindo de pensão não se
querem apoquentar com isso refugiados no pensamento que isso não os afetará no futuro. Este é um
problema que nos deve interessar qualquer que seja
a nossa idade ou condição socioeconómica. Este é
um problema nacional e é hora de o eleitorado, ou
seja, todos os cidadãos, estarem atentos e serem
racionais sobre questões com estas potenciais consequências. A atenção deve ser virada em especial
para os partidos potencialmente capazes de ocupar as cadeiras do poder. Não me irei deter com as
premissas de certas forças políticas ou ideologias
“modernas” que se baseiam em “tirar aos ricos para
dar aos pobres”. A necessidade de qualquer ser humano, em qualquer sociedade em que esteja inserido, é ter oportunidades para desenvolver a sua vida.
Portugal não tem sido capaz disso e uma prova relevante disso é a quantidade de profissionais jovens
que têm abandonado o país em busca de melhores
condições. Recordo-me de ainda há poucos anos,
vagas para diplomados da área da engenharia com
salários entre os 600 e 800 Eur! Ainda pior, trabalhos que não tinham qualquer perspetiva de evolução futura pela incapacidade de liderança em aproveitar esses talentos para desenvolver as empresas.
Naturalmente nem tudo é assim, contudo a média
deixa bastante a desejar. É neste ambiente que vemos apresentarem-se medidas que devem pulular
nos meios intelectuais da especialidade sem terem
em conta que a média de rendimento do país é muito abaixo do que auferem essas personalidades que
muitas vezes vivem no habitat confortável e seguro
das instituições de ensino superior públicas. Reconhece-se que Portugal tem as mãos atadas nalguns
campos, mas é preciso também reconhecer que
brincar com a SS de forma perigosa, mesmo colocando essas medidas dependentes do ritmo de crescimento, é demasiado inoportuno. Pessoalmente
só vejo uma solução: exportação, investimento
externo. E mesmo nestes campos não podemos ir
pelo caminho da exportação em áreas de emprego

As Zonas Desertas
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

A

s zonas desertas exercem em algumas pessoas grande fascínio... Eu sou uma dessas
pessoas, para quem aqueles grandes espaços
inóspitos, os horizontes longínquos, as noites
intensamente estreladas, o silêncio das noites
calmas, a ausência do burburinho das gentes
das cidades e dos carros, dá-nos um sentimento de paz interior que poucos ambientes nos
podem proporcionar. Talvez por isso, algumas
das grandes religiões nasceram em ambientes
desérticos. Eu na realidade sempre tive grande
facilidade em extrair beleza dos ambientes inóspitos, a profundidade da minha inspiração é tal: que
consigo fazer poesia com a minha própria miséria, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus
têm os seus ninhos, o homem improvisa porque
no cerne da sua alma brota sempre uma emoção
alegre e refrescante, como um borbulhante rio de
águas vivas. Os sonhos animam a alma, renovam
as forças. Quem nunca sonhou nunca correu riscos na vida, nunca lutou por algo que amou. Recordo que nos anos sessenta, nesta minha grande

aventura que interpelei em direção das Américas,
os Telemóveis, a Internet, o GPS, ainda não existiam. No entanto, não foi isso que me desmotivou
a prosseguir esta minha viagem, esta grande aventura que já há alguns anos não me saía da ideia.
Em ocorrência tinha várias milhas marítimas a
percorrer de Portugal até à ilha da Terra Nova, e a
partir dali tinha mais dois mil cento e trinta e cinco quilómetros a percorrer a pé e à boleia, até chegar a Montreal, que de princípio eram os Estados
Unidos que eu tinha focado, mas as coisas não se
proporcionaram como eu queria. Sim, digo bem
à boleia!.. Nesse tempo a cortesia da boleia ainda existia, mas não critico, aqueles que hoje não
dão boleia, porque eu próprio também não o faço,
devido ao facto que essa cortesia actualmente
tornou-se muito perigosa. Voltando ao que dizia:
ao sair daquele pequeno porto da ria de Aveiro,
em direção da ilha da Terra Nova naquele pequeno navio de pesca, com o nome de Aida Peixoto,
oceano adentro, era apenas um minúsculo ponto
no mundo das águas. E assim começou aquela sinuosa e longa trajetória. Ao saber que provavelmente nunca mais voltaria a ver os meus, os olhos
lacrimejavam e o coração vibrava no peito à medida que ia vendo, a pouco e pouco o continente
a sumir-se para trás de mim. O medo e a coragem

desqualificado, ou investimentos em áreas que não
impliquem uma alta educação dos indivíduos.
Este último aspeto permanece obscuro nas
mentes dos nossos líderes, e em vez de corrermos atrás de medidas eleitoralistas, de curto
prazo e de vistas curtas, devemos ser capazes
de criar uma imagem e uma marca de Portugal
no mundo que seja referencial em um, dois, três
ou mais campos nos quais apostemos. Devemos
captar investimento e compra dos nossos produtos e serviços em vez de exportarmos gratuitamente o bem mais valioso que Portugal possui: os Portugueses! É hora do cidadão dizer um
basta e exigir que haja visão!

misturavam-se nas águas da emoção, enquanto
navegava nas águas do oceano. Como sonhador
revezava-me na real e exaustiva tarefa de economizar energias, porque ao desertar do navio de
pesca, tudo o que a partir dali me aparecesse pela
frente era novo e diferente, sobretudo porque não
sabia falar os idiomas deste país. Passaram-se oito
longos dias, uma eternidade diante da mesmice do
azul oceânico. Claro que essa longa trajetória marítima foi compensada por outra longa trajetória
terrestre. Este estado de circunstâncias para mim
foi uma sensação fascinante, sentir-me livre como
um vagabundo, como uma ave sem fronteiras,
sem identidade sem rumo certo, creio que foi a
primeira vez em toda a minha existência que me
senti livre, entregue a mim mesmo, e, ao meu próprio destino. Na realidade estou consciente que
essas coisas, para quem gosta da aventura como
eu, não têm preço. O facto de ter que dar contas
só àquela pequena voz que dentro de nós, nos fala
baixinho, ou seja a voz da consciência, aquela que
põe em valor a vida de todos os outros, antes de
pensar em nós próprios, porque é justa e correta,
o pior mal é que nem todos a sabem escutar. Na
aventura podemos ser livres como o vento, correr
os riscos colaterais que se impõem pelas decisões
que tomamos, mas nunca por nunca devemos declinar a responsabilidade que nos compete sobre
os atos que praticamos.
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1 Euro = CAD 1.378990
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, T.:1.613.729.0883
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020 Rua de University, S: 2425, T.: 514.499.0359
Horário de Atendimento
2ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira 9H00-13H00 | 14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
Secção VISA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
Tel.: 514.844.3054
bancos e
serviços
financeiros

T.: 514.668.6281
restaurantes

www.solmar-montreal.com

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

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

canalizador

Mercearia
Portuguesa

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

Chouriçor Inc.

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

dentistas

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

monumentos

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

eletricidade

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

fotógrafo

renovações

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593

www.leparadisdupoulet.com

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

LE Grill
Tasquaria

Cozinha portuguesa
Peixe | Tapas

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

Tel.: 514.943.7907
transportes

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

TRANSPORTES
BENTO COSTA
Tel.: 514.946.1988

Aluga-se grande 51/2 no segundo andar duplex Villeray
e 6ª ave. disponível para o 1º de julho. Autocarro a porta, e metro a 5m. Ar condicionado mural. Parque em
frente. 514-863-9334

A mercearia das famílias portuguesas

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

aluga-se

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

TRAGA O SEU VINHO

MERCEARIA
SÁ E FILHOS

igrejas
Igr. Baptista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

Cimento, cerâmica,
e muito mais

importadores

MERCEARIAS

Ranchos Folclóricos
Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
cana verde	T.:514.618.9087
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Portugal de
montreal santa cruz	T.:514.844.1011
Praias de Portugal	T.:514.844.1406

Renovações
ligeiras

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

Filarmónicas
Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

restaurantes

Gilberto

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal	T.:514.495.3284
Ass. de Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau, Laval, 	T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal	T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal	T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal	T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. Portuguesa do West Island
4789 Boul. des Sources, Montreal T.:514.684.0857
AssOCIAÇÃO DA
Terra Quebequente	T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal	T.:514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal	T.:514.844.1011
CÍrculo de Rabo de Peixe T.:450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2	T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
Liga dos combatentes
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1	T.:514.273.4389

renovações

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

vende-se
Vende-se o aparelho “android” pode ver os
canais portugueses, brasileiros, e outros mais,
canais desportivos de todos os países, filmes,
séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me
para instalação. 514-267-8766
serviço
Precisa de dinheiro? Emprestamos
dinheiro para 1ª e 2ª hipoteca.
514-601-8798
Préposer para tomar conta de pessoas idosas, com bom coração, honesta, com muita
experiência, se está interessada no meu
serviço liga Lina: 514-820-5331

Assistência domiciliária
a idosos, em Portugal

Desempenho de serviços básicos, tais como ida ás
compras, pagamento de faturas, limpeza da casa,
etc. Semanal ou quinzenal. Entre Torres Vedras e
Alfeizeirão. Imigrantes que vivem preocupados, sem
notícias dos seus familiares idosos, a solução poderá estar á distância de um telefonema. Sou responsável e honesta; referências se necessário.
Isabel Tel:514-814-6498, até 7 de Junho.
Depois será 001351916516513.
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956
Perca peso de forma natural e definitiva. Programa
nutricional recomendado por médicos.
Acompanhamento gratuito
Carlos Palma: 514-961-0770
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EMPREGOS

EMPREGOS
Padaria Lajeunesse está À procura
- Padeiro com experiência em pão português,
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
de frango à moda portuguesa.
Urgente telefona já: 514-814-0362
Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770

Paisagista com
experiência e
“pavé-uni”, etc.
Trabalho em Laval.
Salário conforme
experiência.
450-963-3462

JARDINS DES
BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista
procura para trabalhar
nos jardins. Bom salário.

514-554-0213
ou
450-641-7389

Precisa-se de homens para trabalhar na
fabricação ou instalação. 514-362-1300
PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência
para a colocação de “pavé-uni”.
Bom trabalhador. Johanne 450-628-5472
Restaurante português bastante conhecido está a
procura de pessoas para trabalhar a mesa e cozinheiro. 514-240-3912

Urgente

Precisa-se de caixeiras e
ajudante de cozinha a
tempo inteiro, que fala bem
francês. Muito bom salário.

514-688-1015

Companhia

bem

estabelecida
especializada em

“Pavé-Uni”.

Precisamos

de um

posador de pedras

(unistones) com um
mínimo de 5 anos
de experiência.

Salário muito
interessante.
Apresentar-se sábado,
6 de junho
de 9h às 13h.
11635 4 avenue
Montreal (RDP)

Paisagista Robert Caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de
pedra e alcatrão com experiência e carta de condução de classe 5. Precisamos também um assitente
paisagista. Assunto sério e salário segundo
a experiência. 514-766-8390
Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins
com ou sem experiência. 514-977-3248

Aviso!
Empregado responsável com
experiência para empresa de
“terrassement”. A principal tarefa
é colocar o pavé-uni e muros na
Rive-Sul. Claudio 514-885-3306
514-990-7957
PRECISA-SE de senhoras para fábrica em plena expensão. Cortinados, colchas, e vestuário desportivo. Vai trabalhar com máquinas plain, overlock e blind stitch.
Contatar: Lina Pereira: 450 665 5180 ext 241
ou telemóvel: 514 296 4597
Precisa-se de empregado possivelmente com experiência para instalar, montar e trabalho geral para
rampas em alumínio ou metal com experiência.
Apresentar-se no 8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou
email info@mondialuminium.com

aluga-se
Apartamento no centro de Vila-Moura, Algarve. Renovado, com 3 quartos e cozinha bem equipada. Pode
alugar à semana. Disponível para os meses de junho,
julho do 1-15 e agosto do 1-15 e setembro.
Manuel Justino: 514-727-3533
ou Lisete Sousa: 011-351-934-311475
Aluga-se 51/2, 3qts fechados, tem acesso a RTP
int., grande salão, chamdoré, perto transportes
público. 514-326-7326
Aluga-se um 41/2 no 8914 2e ave. St-Michel, em
ótimas condições. Contactar Sérgio
514-389-5678

vende-se

Urgente, vende-se recheio de uma casa.
Preço barato. 450-668-1578

MEMORANDUM
em memória
de João Nunes
Um ano se passou, foi no dia
7 de junho de 2014 que partiste
subitamente deixando familiares
e amigos numa grande tristeza
e desespero, não era possível,
tão jovem, saudável, sempre
alegre e sorridente, o destino foi
bastante cruel, foi como punhalada dada à traição para destruir
tanto sonho tanta alegria, partiste quando a Marcha Oriental ía
festejar 30 anos de existência, eras o ensaiador todos
gostavam de ti e em ti depositavam toda a confiança,
toda a esperança de que a noite de S. João seria uma
noite inolvidável, muita alegria jamais seria esquecida.
Sim João, jamais será esquecida de tanta tristeza que
nos assolou a todos, tu que ajudavas toda a gente, ninguém te pôde ajudar, cruel destino, partiste sem ter um
braço amigo para te ajudar, ou um simples olhar que se
cruzasse com o teu, num eterno adeus de despedida
pleno de amizade e amor. Sabes João, foi muito triste perder-te inconsolável, é sempre triste perder-mos
um bom amigo, alguém de que gostamos recordações
gravadas para a eternidade. Uma missa será rezada
no dia 7 de junho pelas 12 horas na Igreja Santa Cruz.
Adeus João, meu bom amigo
Telmo, Graça e família

†

Manuel de Oliveira

Faleceu em Montreal, o 24 de
maio de 2015, o Sr. Manuel de
Oliveira, natural da Vila de Rabo
de Peixe, São Miguel, Açores,
com 91 anos, e esposo da já
falecida em primeira núpcias, e
esposo em segundas núpcias da
Sra. Gilda Teixeira.
Deixa na dor sua esposa, seus
filhos José Carlos (Olívia Paiva),
António (já falecida Laudelina
Pacheco), pai do já falecido
Manuel (já falecida Geraldina
Ventura).
Seus/as
netos/as
Emaly, Janson, Chantal, Tyson, Donovan, Kevin, e seus
conjugues. Seus bisnetos Shaiel, Tyrel, Lucas, Nicolas
e Esmael, assim como outros familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
A missa de corpo presente foi sábado, 30 de maio de
2015, às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi a sepultar em
cripta no Mausoléu St-Martin.
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. A todos Obrigado e Bem-Haja.

†

Helena da Conceição
Mendes Rocha
(1927-2015)

Faleceu em Lasalle, no dia 31 de
maio de 2015, a Sra. Helena da
Conceição Mendes Rocha, natural de Sandomil, Portugal, com a
idade de 87 anos.
Deixa na dor suas irmãs Maria
de Lurdes (António Fernandes),
Fernanda (António Morais) e seu
irmão João Santos, sobrinhos/
as, assim como outros familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de
Grupo Yves Legaré
7200 Boul. Newman, Lasalle.
514 595-1500
Vitor Marques
O seu corpo estará exposto, sexta-feira, dia 5 de junho,
das 16h às 21h30. O funeral terá lugar em Portugal, em
data posterior.
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. A todos Obrigado e Bem-Haja.

†

Antónia Raposo fernandes

Faleceu em Laval, no dia
25 de maio de 2015, a Sra.
Antónia Raposo Fernandes,
natural de Bretanha, São
Miguel, Açores, com a idade
de 85 anos.
Deixa na dor seus filhos Jeremias (Lucie), Maria Goretti (Patrick), Leonardo e João
Luis (Carmen), seus netos
e bisnetos, seus irmãos
Luís (Maria da Luz), Manuel
(Lurdes) e sua irmã Lucilia
(José), sobrinhos/as, assim
como outros familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de
Grupo Yves Legaré
1350, Autoroute 13 em Laval.
514 595-1500
Vitor Marques
O seu corpo estará exposto amanhã dia 28 de maio,
das 15h às 21h e o funeral terá lugar sexta-feira dia 29
de maio após missa de corpo presente pelas 11h00 na
Igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval. Seguindo
depois para o cemitério St-Martin onde será sepultada.
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. A todos Obrigado e Bem-Haja.
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anedotas
O Inverno estava rigoroso: - Epá! Tenho tido tanto frio
de noite brrrrr - Faz como eu! Compra uma botija de água
quente! Compras ali na farmácia.
Mais tarde na farmácia: - Mestre! Quero uma botija de
água quente. - Desculpe mas com este frio vendi todas.
Mas se tem um gatinho também serve, ponha-o na cama
que resulta. No outro dia aparece o homem todo arranhado: - Dê-me um mercúrio para estas feridas.
- ?? mas que lhe aconteceu?
- Meti o gato na cama como me disse. Abrir a boca ainda
consegui mas quando foi para o encher de água quente
é que foram elas.

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. O bagaço de que se faz a água-pé. Abrandar. 2.
Caixa em que se recolhem os votos nas eleições. Desconhecido. 3.
Talhada. Contr. da prep. em com o art. def. a. Existes. 4. Resumo.
5. Pequeno cubo, cujas faces têm pintas ou figuras, usado em certos jogos. Folhoso. 6. Altar cristão. Deseje. Que não está cozido. 7.
Distância que se percorre entre dois lugares de paragem. Grande
desordem. 8. Pôr cara a cara. 9. Contr. da prep. de com o art. def.
a. O espaço aéreo. Cavar, escavar o interior da terra. 10. Subtrair
violentamente. Qualquer compartimento de uma casa. 11. Pedra
muito dura que, desfeita em pó, serve para polir o vidro, metais, etc..
Víscera dupla.
Verticais: 1. Rajada de vento. Pessoa excessivamente gorda
(fig.). 2. Cólera. Centésima parte do hectare. Contr. da prep. a com o
art. def. os. 3. Data falsa, anterior à verdadeira. A unidade. 4. Planta
herbácea da família das umbelíferas. Termine. 5. Nesse lugar. Desbastar. 6. Forma antiga de mim. Pegar em. Graceja. 7. Alcunha. Sobre (prep.). 8. Certo benefício de que gozam as comunidades indianas. Lugar que, à beira de um rio ou porto, serve para embarque e
desembarque de pessoas e mercadorias. 9. Noroeste (abrev.). Descobrir um osso, tirando-lhe a carne. 10. Designa o fim de tempo, distância (prep.). Discurso. Naquele lugar. 11. Flor da roseira. Trajaram.
solução
Horizontais: 1. Lia, Amainar. 2. Urna, Ignoto. 3. Fatia, Na, És. 4. Epítome. 5. Dado,
Omaso. 6. Ara, Ame, Cru. 7. Etapa, Caos. 8. Acarear. 9. Da, Ar, Minar. 10. Roubar, Sala.
11. Esmeril, Rim. Verticais: 1. Lufada, Odre. 2. Ira, Are, Aos. 3. Antedata, Um. 4. Aipo,
Acabe. 5. Aí, Aparar. 6. Mi, Tomar, Ri. 7. Agnome, Em. 8. Inama, Cais. 9. NO, Escarnar.
10. Até, Oro, Ali. 11. Rosa, Usaram.

SUDOKU
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10 000 Cidadãos em 100 Cidades Discutem
sobre Energia e Alterações Climáticas
no dia 6 de junho de 2015

N

o âmbito da importante conferência que
se realizará em Novembro
próximo, em Paris, sobre
energia e alterações climáticas, o dia 6 de Junho
verá uma mobilização global sem precedentes, para
fazer ouvir a voz do cidadão sobre estas questões
que afetam cada um de
nós, sem exceção, em todo
o mundo.
De facto, vai realizar-se,
com o apoio do governo
francês, anfitrião da reunião, e das Nações Unidas,
um dia de reflexão e discussão de 100 cidadãos, em
cada uma de 100 cidades espalhadas pelos cinco continentes. Teremos, portanto, a
contribuição de 10 000 pessoas provenientes de locais
muito diferentes. Montreal
faz parte, evidentemente,
destas 100 cidades e foi à
Entidade de consulta pública de Montréal (ECPM)
que foi confiada a missão de
recolher a opinião dos cidadãos locais. Por conseguinte, a ECPM apela a todos
que se associem aos participantes, que serão o refle-

Horóscopo

xo da comunidade, tanto
em termos de sexo e idade
como de origem etnocultural. Esta é uma oportunidade única que os cidadãos
têm para se fazerem ouvir

junto dos responsáveis políticos, que têm decisões importantes a tomar, a fim de
preservar o futuro do nosso
planeta. As discussões e intercâmbios terão lugar durante todo o dia de sábado,
6 de Junho, nas instalações
da ECPM. Os resultados
desta reflexão estarão disponíveis no dia seguinte
e, conjuntamente com os
das outras 99 cidades, serão amplamente divulgados
junto dos poderes políticos.
Desta forma, far-se-ão ouvir
as vozes e as preocupações
de populações de todas as
partes do mundo. Os Montrealenses são convidados a
associarem-se a este vasto
movimento planetário e terão também a oportunidade

de participar, nos próximos
meses, noutros encontros
relativos à consulta sobre a
dependência dos combustíveis fósseis, anunciada há
algumas semanas.
O registro é feito on-line
no site da ECPM www.
ocpm.qc.ca , onde encontrarão todas as informações
pertinentes sobre esta atividade de consulta pública.
Só uma participação massiva e diversificada permitirá fazer ouvir as vozes dos
cidadãos nestas questões de
vital importância: energia e
alterações climáticas.
A Entidade de consulta pública de Montreal é
uma organização criada
ao abrigo das disposições
da Carta constitutiva da
cidade de Montreal. Temos como missão realizar
consultas sobre as questões que nos são confiadas,
assim como promover as
melhores práticas de participação cidadã. Todas
as informações sobre a
ECPM estão disponíveis
no nosso site: www.ocpm.
qc.ca.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. Amor: O
amor poderá bater-lhe à porta, fique atento. Saúde: Procure fazer uma vida mais
saudável. Dinheiro: Esta não é uma boa altura
para investir nos negócios.
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

Balança: Carta Dominante: 6 de Ouros,
que significa Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção
à sua família. Saúde: Poderá andar muito
tenso. Dinheiro: Período positivo e atrativo,
haverá uma subida do seu rendimento mensal.
Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1

Touro: Carta Dominante: 5 de Copas,
que significa Derrota. Amor: Seja sincero
nas suas promessas se quer que a pessoa que tem a seu lado confie em si. Saúde: Liberte-se e a sua saúde irá melhorar.
Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos de caráter profissional.
Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4

Escorpião: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. Amor: liberte-se do passado. Saúde: procure o seu médico se não se anda a sentir bem.
Dinheiro: ajude os mais necessitados.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6

Gémeos: Carta Dominante: Ás de Paus,
que significa Energia, Iniciativa. Amor:
Momento favorável para jantares românticos. Saúde: O seu sistema imunitário está
muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Momento
calmo e favorável.
Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2
Caranguejo: Carta Dominante: 8 de
Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: a sua vida amorosa dará
uma grande volta brevemente. Saúde:
Faça exames médicos. Dinheiro: Evite gastos supérfluos. Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9
Leão: Carta Dominante: Rainha de Paus,
que significa Poder Material e que pode
ser Amorosa ou Fria. Amor: estará em
plena harmonia na sua vida a este nível.
Saúde: Faça um check-up. Dinheiro: Tente poupar
um pouco mais, pois mais vale prevenir do que
remediar. Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28
Virgem: Carta Dominante: Rainha de
Copas, que significa Amiga Sincera. Amor:
Partilhe os seus sentimentos e decisões
com a pessoa que ama. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de qualquer problema. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da
sua ajuda. Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13

Sagitário: Carta Dominante: 2 de Ouros,
que significa Dificuldade/ Indolência. Amor:
Vai apaixonar-se facilmente. Saúde: Faça
caminhadas. Dinheiro: Não se exceda nos
gastos. Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18
Capricórnio: Carta Dominante: Valete
de Copas, que significa Lealdade, Reflexão.
Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite
bem os momentos escaldantes. Saúde: Cuidado
com os excessos alimentares. Dinheiro: Não peça
um novo empréstimo, os tempos não estão para
isso.
Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
Aquário: Carta Dominante: O Mundo,
que significa Fertilidade.
Amor: Aproveite bem todos os momentos
que tem para estar com a sua cara-metade.
Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física.
Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais.
Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
Peixes: Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Evite as discussões com o seu par.
Saúde: Será uma época com tendência
para enxaquecas.
Dinheiro: Dê mais valor ao seu trabalho, e só terá
a ganhar com isso.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29
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Seleção Portuguesa Carriço é
surpresa de Fernando Santos

Já

chegou a

F1

em

Montreal

cujos donativos serão a favor destas instituições .
mas há outras
Como já vem sendo tradireinador chamou ainda Danilo Pereira, André AnHélder Dias
ção, quinta-feira dia 4, na
dré e Bernardo Silva para os jogos com Arménia e
ontreal recebe, mais parte da manhã o DIA das
Itália, numa lista que já antevê alguma renovação do
uma vez, de braços PORTAS ABERTAS no
plantel. Varela também regressa às opções.
Fernando Santos anunciou esta segunda-feira os 25 con- abertos, este mundo ma- circuito GILLES VILLEdesporto NEUVE. Aqui, caro leitor,
vocados para os encontros com a Arménia e Itália, disputa- ravilhoso do
motorizado que é a FOR- além da entrada ser grados a 13 e 16 de junho, respetivamente.
O primeiro contará para o apuramento para o Campeonato MULA 1, e, nós, com A tuita, poderá não somente,
da Europa de 2016 e o segundo terá caráter particular. A
grande surpresa foi a chamada de Daniel Carriço, que se
estreia em convocatórias com o selecionador, depois de ter
sido internacional sub-21.
Danilo Pereira, André André, Bernardo Silva também foram chamados e fazem parte de uma lista que tem várias

T

caras novas.
O jogador do Mónaco também foi chamado por Rui Jorge para a seleção de sub-21, situação idêntica à que vive
William Carvalho que conta para os dois treinadores e poderão marcar presença na fase final do Europeu de sub-21,
que se realiza na República Checa, de 17 a 30 de junho.
Veja todos os convocados:
Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Beto (Sevilha) e
Rui Patrício (Sporting);
Defesas: Bruno Alves (Fenerbahçe), Cédric (Sporting),
Daniel Carriço (Sevilha), Eliseu (Benfica), Fábio Coentrão
(Real Madrid), José Fonte (Southampton), Ricardo Carvalho (Mónaco) e Vieirinha (Wolfsburgo);
Médios: Adrien Silva e William Carvalho (Sporting),
André André (Vitória SC), Bernardo Silva e João Moutinho (Mónaco), Danilo (Marítimo), Pizzi (Benfica) e Tiago
(Atlético Madrid);
Avançados: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Danny
(Zenit), Éder (SC Braga), Nani (Sporting), Ricardo Quaresma (FC Porto) e Varela (Parma).

M

Voz de Portugal (o vosso
jornal da F1) cá estamos
mais um ano para vos
relatar tudo sobre este
GRANDE PRÉMIO do
CANADÁ 2015, com as
informações
habituais,
conselhos para que esta
corrida seja igual ou melhor que o ano transato.
As ativades durante esta
semana são muitas, mas
salientamos as festividades
da rua Crescent e Peel, o
tradicional Grande Baile a
favor de Moisson Montreal
e Hospital du Sacré-Coeur

fotografar os monolugares
ali presentes, como se fazer
fotografar com alguns dos
pilotos e porque não partir
com um autógrafo do seu
favorito.
Dos conselhos mais primordiais para este fim-de-semana são os seguintes:
não se esqueça de levar
consigo um boné de palha,
creme solar, caso esteja
muito sol, hidratar-se bebendo muita água, uns tampões para os ouvidos, um
rádio portátil para ouvir as
ondas do circuito paraestar

a par de tudo o que vai se
passar em pista. Provavelmente terá que caminhar
um pouco para chegar a
Ilha Notre-Dame por isso
mesmo e olhando as distâncias aconselhamo-vos a
calçar uns sapatos super ligeiros tipo espadrilhas. Na
eventualidade leve consigo

uma merenda, evitará as
filas nos restaurantes e ao
mesmo tempo comerá melhor, estou convencido...
Os carros das séries Challenge Ferrari, Formula
1600 e Coupe Micra estarão também em exposição.
Agora deixe-me desejar-lhe em meu nome e deste
vosso jornal A Voz de Portugal, um bom fim-de-semana, um super GRANDE PRÉMIO no Circuito
Gilles Villeneuve, e, que o
melhor GANHE.
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Taça

de Portugal: E o Sporting
voltou a sorrir sete anos depois
D

epois de 120 minutos
de futebol e da marcação de grandes penalidades, o Sporting voltou
aos triunfos na Taça de
Portugal.
A festa fez-se, primeiramente, no relvado e é importante lembrar algumas
das imagens que marcaram
a entrega do troféu. Sporting de Braga e Sporting
encontraram-se este domingo no estádio do Jamor para
decidir a atribuição do título de campeão da Taça de
Portugal. Depois de terem

para prolongamento. Numa
final que se decidiu nos penáltis, pela primeira vez na
história da competição, os
‘verde-e-brancos’ acabaram

2014/2015
Marítimo 1:2 Benfica

2014/2015
Sporting 2:2 a.p. (3:1 g.p.) SC Braga

Liga dos campeões

Blatter

estado a perder mais de 80
minutos, e com menos uma
unidade em campo, fruto de
expulsão, aos 15 minutos,

de Cédric, os ‘leões’ rugiram aos ‘arsenalistas’ e empurraram, fruto dos golos de
Slimani e Montero, o jogo

demite-se
da presidência da FIFA

O

reeleito presidente da
FIFA demite-se quatro dias depois da última
eleição e convoca eleições
antecipadas.
Os recentes casos de corrupção na organização deverão estar na origem desta
decisão. Blatter anunciou
esta terça-feira que renunciava ao cargo de presidente da FIFA. O reeleito
presidente do organismo
convocou novas eleições

por fazer a festa no Jamor.
E, as imagens mostram
bem o clima vivido pelo
balneário da equipa orientada por Marco Silva.

para a presidência do orga- com a forma como Blatter
nismo. Nos últimos dias foi geria a organização.
tornada pública uma investigação que envolvia altos
quadros da FIFA, sendo que
existiam fortes indícios de
corrupção dentro da organização, nomeadamente no
que diz respeito à organização de Mundiais. Luís Figo,
que chegou a estar na corrida para a presidência do
organismo, afirmou recentemente que não concordava

Sábado 6 junho 2015 - 14h45 | Juventus vs Barcelona

europa league
Dnipro 2:3 Sevilla

Major
League Soccer
GRUPO ESTE
1-DC United
2-NE Revolution
3-NY Red Bulls
4-Toronto FC
5-Columbus Crew
6-Chicago Fire
7-Orlando City
8-Philadelphia U.
9-Impact Montréal
10-New York FC

J	V	E	D	P
14 7 4 3 25
14 5 6 3 21
12 4 5 3 17
11 5 1 5 16
12 4 4 4 16
11 4 2 5 14
13 3 5 5 14
14 3 3 8 12
8 2 2 4 8
13 1 5 7 8

GRUPO OESTE	J	V	
1-Seattle S.
13 8
2-Vancouver W. 14 7
3-FC Dallas
13 6
4-Sporting KC
13 5
5-LA Galaxy
15 5
6-Portland Timbers 14 5
7-SJ Earthquakes 13 5
8-Houston Dynamo 14 4
9-Real Salt Lake 14 4
10-Colorado Rapids 13 2

E
2
2
3
6
6
4
3
5
5
7

D	P
3 26
5 23
4 21
2 21
4 21
5 19
5 18
5 17
5 17
4 13

Campeonato
Brasileiro 2015
1-Atlético P.
2-Sport
3-Ponte Preta
4-Goiás
5-Atlético Mineiro
6-São Paulo
7-Avaí
8-Corinthians
9-Fluminense
10-Chapecoense
11-Palmeiras
12-Santos
13-Grêmio
14-Internacional
15-Figueirense
16-Coritiba
17-Vasco
18-Flamengo
19-Cruzeiro
20-Joinville

P	J	V	
9 4 3
8 4 2
8 4 2
8 4 2
7 4 2
7 4 2
7 4 2
7 4 2
7 4 2
6 4 2
5 4 1
5 4 1
5 4 1
5 4 1
4 4 1
3 4 1
3 4 0
1 4 0
1 4 0
1 4 0

E
0
2
2
2
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
1
0
3
1
1
1

D
1
0
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
1
3
3
3

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
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Missa em honra dos nossos Pais
Domingo, 21 de junho de 2015
missa em francês às 13h00
no mausoléu
Saint-François
6893 Sherbrooke E.

