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agENda cOmuNiTáRia

A Associação Portuguesa do Canadá 
CelebrA São João 

no 23 de Junho 
com sardinha assada, 
caldo verde e bifanas.

VenhA Ver A MArChA
MAiS lindA de MontreAl

quArtA-fEIrA 8 DE juNhO        
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Decisão Nacional
05:32 Inesquecível
07:09 Zig Zag
07:26 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:13 Sociedade Civil
10:15 A Praça
12:50 Marchas Populares 2016
13:00 Portugal em Direto
14:03 Janela Indiscreta
14:37 Futebol: Seleção Nacional 
 Portugal x Estónia
 Seleção Nacional (AA)
16:46 Bem-vindos a Beirais
17:29 Agora Nós
19:00 24 Horas
19:49 As Horas Extraordinárias
20:03 Hora dos Portugueses
20:16 Palavra aos Diretores
20:50 Os Nossos Dias
21:33 Aqui Tão Longe
22:17 Notícias do Atlântico
23:19 A Cidade
 na Ponta dos Dedos
23:27 5 Para a Meia-Noite

quINtA-fEIrA 9 DE juNhO      
01:30 Bom Dia Portugal

05:00 Palavra aos Diretores
05:30 Poplusa
06:30 Grande Entrevista
07:15 Zig Zag
07:28 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
10:12 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:14 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Bem-vindos a Beirais
16:45 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:48 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Aqui Tão Longe
22:30 Fatura da Sorte
22:45 Hora dos Portugueses
23:00 Notícias do Atlântico
00:00 A Culpa é do Ronaldo

sExtA-fEIrA 10 DE juNhO                 
01:30 Bom Dia Portugal
04:30	Cerimónias	Oficiais	
 10 de Junho 2016
07:00 Zig Zag

Foto da Semana

Caros leitores
Estando em Lisboa vá até à cidade 

de Sintra que está na área da gran-
de Lisboa. Durante mais de cinco 
séculos a nobreza portuguesa habi-
tou suas suntuosas mansões e resi-
dências de alto luxo. Hoje, além dos 
palácios, museus e castelos a culiná-
ria não pode ser esquecida. Peixes 
e mariscos além do cabrito, do lei-
tão Negrais e do bacalhau, é claro, 
são boas sugestões, principalmente 
quando acompanhadas de um bom 
vinho que em Portugal nunca falta. 
Tudo isso tendo o mar como pano de 
fundo. Prove também o prego no pão 
que nada mais é do que um bife de 

vitela no pão. O Palácio Nacional de 
Sintra de origem medieval, foi utili-
zado pela Família Real e Monarquia 
portuguesas até o início do século 
XX. Hoje está aberto ao público. 
Localiza-se no centro histórico da 
cidade e suas salas são ricamente 
ornamentadas por azulejos orientais, 
tapeçaria e mobília da época dos reis 
portugueses. Os grandes mestres da 
azulejaria lusitana alí perpetuaram 
sua arte única no mundo. O que cha-
ma mais a atenção no Palácio são 
as duas chaminés de forma crónica 
vistas de longe e que servem de re-
ferência para quem visita a cidade. 
Caminhe pelas pequenas ruas de 
paralelepípedos ao redor da praça 
da República para ver as dezenas de 
lojas além dos bares e restaurantes. 
Não deixe de provar um dos doces 
da pastelaria Piriquita, em especial 
o traveseiro de Sintra. O Castelo 

de Sintra, popularmente conhecido 
como Castelo dos Mouros, situa-se 
na vila de Sintra. Erguido sobre um 
maciço rochoso, isolado num dos 
cumes da serra de Sintra, propicia 
do alto das suas muralhas uma vis-
ta privilegiada de toda a sua envol-
vência rural que se estende até ao 
oceano Atlântico. Na Sala da Caça 
encontra-se um dos maiores acervos 
da azulejaria portuguesa. Percorren-
do Portugal de norte a sul sempre 
iremos encontrar esta arte centenária 
dos azulejos em forma de mosaicos, 
painéis, fachadas de casas e monu-
mentos. Ainda no município de Sin-
tra encontra-se o Cabo da Roca que 

é o ponto mais ocidental de Portugal 
e do continente europeu que mere-
ceu menção em um dos cantos do 
poema Os Lusíadas, de Luís Vaz de 
Camões: “onde a terra se acaba e o 
mar começa”. Esta frase está grava-
da numa pedra no local. Por outro 
lado, no Brasil também temos esta 
façanha geográfica que é a Ponta do 
Seixas, ponto mais oriental do Brasil 
e do continente americano, locali-
zado no fim da praia do Cabo Bran-
co em João Pessoa, Paraíba. Afinal 
nosso país é igualmente merecedor 
de citação em todos os tratados geo-
gráficos. Outras regiões importantes 
nos arredores de Lisboa devem ser 
exploradas como Cascais, Estoril e 
Mafra. São cidades que todo visitan-
te que passa por Lisboa não deixa de 
conhecer. Boa viagem!

João Aparecido da luz
Autor do “diário de Viagem”

Quero dar os parabéns a esta equipa que 
trabalhou muito durante as festas na Santa 
Cruz. É sempre muito importante de realçar 
a equipa que está ajudando nos bastidores 
das nossas festas.

São João no CluBe oriental
Não há igual São João como o Oriental dia 23 de junho, 
quinta-feira pelas 17h com o DJ Entre-Nós, Marinho. Onde 
não faltará boa comida à portuguesa e boa pinga. O Orien-
tal espera pela comunidade de Montreal, não falte à nossa 
marcha que celebra 32 anos, a mais antiga do Canadá. 
Façam uma visita e viva o Oriental e Portugal.

diário de viagem
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editoriAl

em montreal FeSteJamoS 
o 10 de Junho dia de portugal

Portugal é uma repúbli-
ca soberana, baseada na 

dignidade da pessoa humana 
e na vontade popular e em-

penhada na construção de uma sociedade 
livre, justa e solidária. Festejamos também 
40 anos da constituição, que ao longo dos 
anos e das sucessivas revisões constitucio-
nais foi-se atualizando, porque «a Consti-
tuição» nunca deve ser imutável.
Em 1822, foi a data da entrada em vigor da 

primeira constituição portuguesa. Depois de 
25 de Abril de 1974 abriu-se o último e atual 
«ciclo democrático». A Assembleia Consti-
tuinte eleita em 1975, aprovou por larga maio-
ria um texto que pela primeira vez na história 
do país consagrou o voto universal. Esta con-
quista tão recente veio acompanhada por um 
conjunto de ideias inovadoras em Portugal.
Hoje os portugueses têm uma nova conce-

ção do país e até do mundo, sentem-se mais 
atentos, sensíveis e informados em relação às 
questões que o texto constitucional consagra. 
A Constituição é a base de todo o ordenamen-
to jurídico e é nela que estão elencados todos 
os direitos e deveres de qualquer cidadão. 

A Constituição de 1976, cumpre este ano 40 
anos de idade e já foi revista oficialmente sete 
vezes.
Direitos de todos, no texto constitucional:  
todos têm direito, nos termos da lei, à infor-

mação e consulta jurídicas ao patrocínio judi-
ciário e a fazer-se acompanhar por advogado 
perante qualquer autoridade; 
todos têm direito a que uma causa em que 

intervenham seja objeto de decisão em prazo 
razoável e mediante processo equitativo; todos 
têm direito à liberdade e à segurança; todos 
têm direito ao trabalho;
todos têm direito à segurança social; todos 

têm direito à proteção da saúde e o dever de a 
defender e promover; todos têm direito, para 
si e para a sua família a uma habitação de di-
mensão adequada, em condições de higiene e 
conforto e que preseve a intimidade pessoal e 
a privacidade familiar; todos têm direito a um 
ambiente de vida humano, sadio e ecologica-
mente equilibrado e o dever de o defender; to-
dos têm direito à educação e à cultura; todos 
tê direito ao ensino com garatia do direito à 
igualdade de oportunidades de acesso e êxito 
escolar; todos têm direito à fruição e criação 
cultural, bem como o dever de preservar, de-
fender e valorizar o património cultural; todos 
têm direito à cultura física e ao desporto.
As citações são textuais e mostram cada frase 

na íntegra. 
A Constituição é um guia para gerir as fragi-

lidades, que são ainda muitas, do tecido social 
e político que temos, é uma obra de consulta. 
Ensiná-la nas escolas, como propõe o presi-
dente Marcelo, pode ser um bom começo.
nas comemorações do 10 de Junho dia de 

Portugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas é bom recordar que o, instituto 
Camões e o Ministério dos negócios estran-
geiros reduziram em 2014 – 2015 o número 
de professores que ensinam o português no 
estrangeiro... e as remessas dos portugueses 
na diáspora, «estimadas» em cerca de três 
mil milhões de euros, devem ser valorizadas 
como contributo para o desenvolvimento 
económico de Portugal.



A Voz de PortugAl  |  8 de junho de 2016  |  P. 4

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., h2W 1Z3

Alain Côté O.D.

POEma da SEmaNa

dia de portugal
Ó Pátria ditosa Pátria, não esqueças o teu povo exilado

Que vive longe em terras de além
Que mesmo de longe veneram o teu chão sagrado

Que é o berço da Pátria mãe

Que o vento nunca apague a memória
Daqueles que um dia contemplaste

E que hoje rezam nos elos da nossa história

Esses heróis destemidos
Que navegaram em mar profundo

Monumentos por ti erigidos
Que propagaram o teu nome nos quatro cantos do mundo

Saudamos os nossos egrégios avós
Fundadores desse teu reino, que foi o berço de todos nós

E também sublinhamos esse grande poeta escritor lusitano
Frequentador da nobreza, onde na sua epopeia narra

A cultura e as fábulas da história portuguesa

Trata-se do grande poeta que se chamou Camões
Boca que morrendo a cantar, é nosso arauto entre as nações
Foi um herói  destemido que em lutas deu brado nas vitórias

E tu povo por muito que andes nunca
chegarás às suas glorias

E nesta data tão querida
Neste reino universal

Saudamos a mais linda bandeira erguida
Que é a bandeira de Portugal.

José da Conceição

graduação da Sandy alveS

Completar um Mestrado 
em Ciências de educação, na 
universidade Mcgill, uma 
das mais prestigiosas do mun-
do, não é tarefa fácil. São du-

zentos e oitenta e quatro dias de 
aulas, setecentas horas de apren-
dizagem, três mil e quinhentas ho-
ras de estudo e inúmeros exames.
A nossa compatriota Sandy Alves 

passou através de tudo isto e, na 
passada quinta-feira, na cerimónia 
da graduação da Faculdade de Edu-
cação, recebeu o seu Mestrado em 
Ciências de Educação. Que orgulho 
para a sua família e amigos presen-
tes.
A alegria que a Sandy manifestou, 

no momento em que subiu ao pal-
co, é difícil descrever. O nervosis-
mo, quase a fazia pular, mas quando 
pôde abraçar seu filho Leo, dificil-
mente pôde conter a satisfação pelo 
objetivo atingido. 
Seus pais, Gabriela e Alcindo Al-

ves, co-proprietários do restaurante Estrela do 
Oceano, seu irmão Steve e sua cunhada Cláudia, 
não conseguiam esconder o orgulho que sentiam 
com o sucesso obtido pela Sandy.

Após a sua licenciatura na Universidade Con-
córdia, casou com o jovem advogado Francesco 
Bà Torchio Daddabbo e foi viver para o sul da 
Itália. Após alguns anos a ensinar nas escolas ita-
lianas, decidiu voltar ao seu país de origem, tirar 
o mestrado para melhor preparar seus alunos, 
para um futuro melhor.
O jornal A Voz de Portugal felicita a Sandy 

Alves por todo este esforço e espera que o seu 

diploma seja um exemplo para motivar os nos-
sos jovens,  para que haja mais e mais graduados 
universitários na nossa comunidade.

Antero brAnCo
AbrANcO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

menSagem do dia de portugal

Celebra-se este ano mais um dia de Portu-
gal, de Camões e das Comunidades Por-

tuguesas. trata-se de um momento de grande 
orgulho para todos nós, Portugueses e luso-
-canadianos, em que devemos refletir sobre a 
importância de continuarmos a manter uma 
forte ligação de afeto e de cultura a Portugal.
É também uma oportunidade para reconhecer-

mos e agradecermos a generosidade do Canadá 
em nos ter recebido de braços abertos e também 
de valorizarmos o contributo que, ao longo de 
várias gerações, demos ao seu desenvolvimento 

económico, social e cultural.
A Embaixada de Portugal e os Consulados es-

tarão sempre à disposição da nossa Comunidade 
no Canadá para a servir, bem como para contri-
buir na solução dos seus problemas, ajudando a 
superar as dificuldades que enfrentem.
Aos Portugueses e Luso-descendentes no Cana-

dá uma palavra de admiração, fazendo votos de 
muitas felicidades e de sucessos pessoais.

José Fernando Moreira da Cunha
Embaixador de Portugal no Canadá
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alCanenenSeS SolidárioS Com oS CampinoS

o salão grande da Missão 
Santa Cruz esteve cheio 

no passado 4 de Junho  aquan-
do do jantar de confraterniza-

ção do concelho de Alcanena, capital da pele. 

Para quem não é da zona, Alcanena pertence 
ao distrito do ribatejo e situa-se entre as gru-
tas de Santo António e Mira de Aire. tem uma 
população de cerca de catorze mil habitantes 
espalhados por sete freguesias. 
A festa começou com uma projeção de  ima-

gens sobre as paisagens de Alcanena com os 

seus vales e serra onde predominam: olivais, eu-
caliptais, pinhais e figueirais. Seguiu um poema 
dedicado à referida vila, umas anedotas e umas 
cantigas para fazer esquecer o calor e divertir as 
pessoas. 
Os responsáveis pelo evento cujos lucros rever-

teram a favor do Rancho campinos do Ribatejo, 
quiseram com este convívio, ajudar o único gru-
po folclórico Ribatejano do Quebec.

O saboroso jantar foi confecionado pela cozi-
nheira do Benfica com muita ajuda dos campi-
nos que estiveram também responsáveis pelo 

serviço de mesa.
A festa cujo objetivo principal era promover 

o convívio entre alcanenenses terminou com 
uma muito esperada atuação dos Campinos 
do ribatejo e sua escolinha. os dirigentes do 
rancho têm agendada uma digressão a Portu-
gal no verão de 2017 para participar no festi-
val de folclore de Alcanena entre outras festas 
da região. A noite acabou com um sorteio e 
bailarico abrilhantado pelo conjunto Conta-
to. 
o Sr. luís Pereira e a comissão organizadora 

estão de parabéns pelo espírito solidário que 
tiveram para com os campinos do ribatejo.

elizAbeth CArreiro
MArtinS e FotoS
de MAnuel neVeS

EcmArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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iMPÉrio do Centro CoMunitário do eSPírito SAnto

Sempre BrilhanteS,
apeSar da Chuva no domingo

Ano PreSidente
1982-1983 eduíno Moniz
1983-1984 eduíno Moniz
1984-1985 eduíno Moniz
1985-1986 JoSÉ CAbrAl
1986-1987 JoSÉ CAbrAl
1987-1988 JoSÉ CAbrAl
1988-1989 MAnuel goMeS
1989-1990 MAnuel goMeS
1990-1991 MArio AMArAl
1991-1992 MAnuel PireS
1992-1993 Mário AMArAl
1993-1994 Mário AMArAl
1994-1995 Mário AMArAl
1995-1996 Mário AMArAl
1996-1997 Mário AMArAl
1997-1998 Mário AMArAl
1998-1999 ViCtor PereirA
1999-2000 ViCtor PereirA
2000-2001 MAnuel PireS
2001-2002 luíS de SouSA
2002-2003 lúCiA de SouSA
2003-2004 CArloS AlMeidA
2004-2005 CArloS AlMeidA
2005-2006 CArloS AlMeidA
2006-2007 CArloS AlMeidA
2007-2008  liberAl MirAndA
2008-2009 liberAl MirAndA
2009-2010 liberAl MirAndA
2010-2011 liberAl MirAndA
2011-2012 huMberto CAbrAl
2012-2013 huMberto CAbrAl
2013-2014 CArloS AlMeidA
2014-2015 CArloS AlMeidA
2015-2016 CArloS AlMeidA

preSidenteS do Centro Comunitário
do eSpÍrito Santo d’anJou

mORdOmia Em aNjOu
Ano MordoMo
1ª doMingA 
1981 eduíno Moniz

iMPÉrio do eSPírito SAnto de AnJou
1982 eduíno Moniz
1983 JoSÉ rAPoSo
1984 MAnuel goMeS
1985 JoSÉ rAPoSo
1986 JoSÉ FAriAS
1987 António SAntoS
1988 João MoSCAtel
1989 henrique CoStA
1990 João MACiel
1991 António de oliVeirA
1992 MAnuel PireS
1993 Jogo MACiel
1994 MAnuel dA Ponte
1995 ildeberto SilVA
1996 MAnuel dA Ponte
1997 António de oliVeirA
1998 ViCtor PereirA
1999 JoSÉ rAPoSo
2000 FrAnCiSCo bArboSA
2001 JoSÉ dA CoStA
2002 JoSÉ CAbrAl
2003 Jorge Couto
2004 António oliVeirA
2005 CriSáliA Couto
2006 João e MAriA PiMentel
2007  huMberto e CArMen CAbrAl
2008 CArloS tAVAreS
2009 luíS SouSA
2010 António oliVeirA
2011 SAbrinA tAVAreS
2012 FAMíliA PiMentel
2013 liberAl MirAndA
2014 SílVio MAChAdo
2015 AleXAndre e Vítor MAChAdo
2016 CArloS tAVAreS
2017 JoSÉ MedeiroS

este ano a temperatura 
em Montreal está muito 

instável. um dia está uma 
maravilha e o outro mau tempo e isso se faz 
sentir em todos os pontos. o império do espí-
rito Santo de Anjou festejou no fim-de-sema-
na transato, 4 e 5 de junho na Aréna Chenier 
como é a tradição,... 
Um dos momentos memoráveis desde a minha 

infância é o desfile do cortejo das coroas, no do-
mingo, relativamente a este mui popular “Impé-
rio” do Centro Comunitário do Espírito Santo de 
Anjou, e que, ano após ano, louva de maneira es-
petacular a terceira pessoa da Santíssima Trinda-
de. Este ano não houve o cortejo devido ao mau 
tempo, que foi muito triste. 
Este ano os mordomos foram Carlos Tavares e 

a esposa, Maria da Luz, e Rainha da Festa, foi 
Zyana Tavares e, pela primeira vez, o rei da fes-
ta, Jason Coroa.
Uma pequena cerimónia na entrada do centro e 

rumaram-se à igreja Notre-Dame-d’Anjou, esta 
celebração eucarística, relativamente participa-
da, foi acompanhada pelo Coral do Sr. Santo 
Cristo dos Milagres, sob a direção de Filome-
na Amorim, e celebrada pelo Padre João Paulo, 
acompanhado pelo ajudante António Ramos. O 
mais exuberante “banquete” das refeições da par-
tilha, voltou a manifestar-se no sábado, aquando 
da distribuição da carne guisada, pão, sumos e 
massa sovada, e, no domingo, dia maior, com 
as tradicionais sopas do Espírito Santo e cozido, 
confecionados por uma ótima equipa de qualida-

de e grande abundância.
Dos artistas que vimos atuar, merecem destaque 

o conjunto “Starlight”, Jason Coroa que encan-
tou muitos presentes e O DJ Jeff Gouveia que 

fizeram grandes espetáculos durante este fim-
-de-semana e contribuíram para os concorridos 
bailes, e, sem esquecer a mestra que coordenou 
tudo, Sylvie Pimentel, parabéns pela grande aju-
da. 
Parabéns aos mordomos, à Direção do Centro 

de Anjou e a todas as pessoas que tão generosa-
mente contribuíram para mais uma memorável 
edição destes populares festejos. E, no final do 
noite, foram sorteadas as domingas do Centro 

Espirito Santo Anjou.
1ª Dominga, Fabiana Costa Martins
2ª Dominga, Sandra Rodrigues
3ª Dominga, Edalícia Moniz
4ª Dominga, Jimmy Faria
5ª Dominga, Eduíno Machado
6ª Dominga, Associação Dos Pais Montreal
7ª Dominga, Fátima Pereira
o Mordomo para 2017 é o Sr. José Medeiros. 
Viva o divino espírito Santo.

SylVio MArtinS
FotoS de 
huMberto CAbrAl

smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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menSagem por oCaSião do dia de portugal, 
de CamõeS e daS ComunidadeS portugueSaS

o dia 10 de junho é uma data de especial re-
levância para todos nós, sendo o dia em 

que revivemos a nossa história comum, come-
moramos a nossa língua e celebramos a nossa 
cultura, sentindo um orgulho muito especial 
em sermos portugueses.
É também o dia em que colocamos em destaque 

as numerosas Comunidades Portuguesas espalha-
das pelo mundo, salientando o seu papel essencial 
no passado, no presente e para o futuro de Portu-
gal. Relembrando a presença de aproximadamen-
te 68.000 Portugueses e Lusodescendentes na área 
de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em 
Montreal, e o valioso contributo da nossa Diáspo-
ra para o desenvolvimento do Canadá, quero aqui 
deixar uma especial palavra de reconhecimento e 
de incentivo à Comunidade Portuguesa do Que-
beque e das Províncias Marítimas.  
O vosso trabalho diário é fundamental para a 

afirmação de Portugal, da sua cultura e dos seus 
costumes, e para a boa integração de todos os nos-
sos compatriotas neste país de acolhimento.
Quero também deixar aqui um particular agra-

decimento a todos aqueles que deram o seu tem-
po e o seu melhor para que o Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, seja, 
uma vez mais, devidamente festejado na cidade 
de Montreal. 
Faço votos que o espírito de unidade que pre-

side às comemorações do nosso Dia Nacional, e 
que permite a agregação de múltiplas entidades 
da nossa Comunidade, possa constituir um incen-
tivo a uma cada vez maior união de esforços. Só 
uma forte coesão poderá garantir uma presença 
portuguesa ainda mais forte e atuante, que simul-
taneamente assegure a consolidação dos vínculos 
de pertença à cultura portuguesa dos jovens luso-
-canadianos. Desejando a todos os Portugueses e 
Lusodescendentes um excelente Dia de Portugal, 
aqui vos deixo uma especial saudação de amizade 
e de reconhecimento pelo constante trabalho em 
prol do nosso país e dos nossos compatriotas. 
Viva à Comunidade Portuguesa! Viva Portugal!

Cônsul-Geral de Portugal em Montreal
 José Guedes de Sousa

riCardo Salgado
Condenado. “iSto é uma
FarSa”, aCuSa advogado

quase dois anos depois da queda do impé-
rio espírito Santo, o banco de Portugal 

responsabilizou ricardo Salgado e outros oito 
administradores por infrações cometidas. Ao 
economia ao Minuto, o advogado do banqueiro 
garantiu que vai recorrer da decisão.
O Banco de Portugal condenou Ricardo Salgado 

ao pagamento de uma multa ‘pesada’ no que à ven-
da de dívida da Espírito Santo International a clien-
tes do antigo BES e da ESAF diz respeito. Mas não 
só. Além dos quatro milhões de euros que o antigo 
‘Dono Disto Tudo’ terá de pagar, avança o Expres-
so, Ricardo Salgado ficou ainda proibido de exer-
cer a atividade de banqueiro durante 10 anos. Esta 
condenação do regulador resulta dos cinco atos ilí-
citos que o mesmo considera que o banqueiro co-
meteu. A saber: não implementação de um sistema 
de informação e comunicação com dolo (500 mil 
euros), não implementação de um sistema de ges-
tão de risco sólido e eficaz com dolo (500 mil eu-
ros), prática de atos dolosos de gestão ruinosa (dois 
milhões de euros), prestação de falsas informações 
(dois milhões de euros) e violação das regras sobre 
o conflito de interesses (750 mil euros). Tal como 
explica o semanário, somando todos estes valores 
o total é de 5,5 milhões de euros. Contudo, Salgado 
apenas terá de pagar quatro milhões uma vez que à 
altura dos factos a lei só permitia um cúmulo jurí-
dico em multas no teto máximo de quatro milhões. 
Quanto aos restantes 14 administradores, Amílcar 
Morais Pires e José Manuel Espírito Santo foram 
também considerados culpados com dolo e con-
denados ao pagamento de multas, ficando também 
inibidos de praticar a profissão. O primeiro terá de 
pagar uma multa de 600 mil euros e terá de ficar 
afastado do setor durante três anos. O segundo foi 
condenado ao pagamento de uma coima de 525 mil 
euros, com suspensão de 50% por cinco anos. José 
Manuel Espírito Santo ficou ainda inibido de exer-
cer qualquer cargo na área financeira durante dois 
anos.

SuÍça reJeita em reFerendo
rendimento BáSiCo inCondiCional

A Suíça rejeitou, em referendo, a atribui-
ção do rendimento básico incondicio-

nal, com 76,9% dos votantes a manifesta-
rem-se contra a proposta, que abrangia 
suíços e estrangeiros legais no país há pelo 
menos cinco anos.
Os apoiantes da iniciativa defendiam que a 

medida iria ajudar a combater a pobreza e a de-
sigualdade e sugeriam o pagamento mensal de 
2.300 euros a um adulto e 585 euros por cada 
criança. Contudo, tais quantias dificilmente 
iriam cobrir necessidades básicas de vida, uma 
vez que a Suíça é um dos países mais caros, 

onde o rendimento médio ronda os 5.000 euros 
mensais. As autoridades estimaram que seriam 
necessários, adicionalmente, 22 mil milhões 
de euros anuais para assegurar esta prestação, 
o que implicava cortes profundos nas despesas 
ou aumento de impostos.
os promotores do rendimento mínimo 

para todos, independentemente de traba-
lharem ou não, e que substituiria os vários 
benefícios sociais existentes na Suíça, não 
se deixaram abater pela derrota, insistindo 
que o seu principal propósito foi lançar o 
debate.
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Segunda-feira, 6 de junho 
de 2016, foi iniciado o 

Festival Portugal interna-
cional de Montreal, que é a sua 3ª edição. 
este evento teve lugar no novo restaurante 
da comunidade, o Portus 360, que tem linda 
vista panorámica num dos mais prestigiosos 
edifícios no centro da cidade de Montreal, 
situado no 777 boul. robert-bourassa, no 
último andar, e que tem um sistema gira-
tório para que se possa admirar a cidade. 
A proprietária é a Sra. helena loureiro, 
verdadeira embaixadora da culinária por-

apreSentação do FeStival portugal 2016
Jorge MAtoS e FotoS
de huMberto CAbrAl

jmAtOs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

tuguesa.
Durante este grandioso evento foram servidos 

vários acepipes, acompanhados de bom vinho 

português. Houve participação de artistas da 
comunidade, que interpretaram algumas can-
ções: Júlio Lourenço, que continua a ter êxi-
to na comunidade, assim como a famosa Sara 

Franco, possuidora de uma voz excecional. 
Boa música para quem quisesse dançar, com 

excelentes discursos do nosso amigo Emanuel 
Linhares, o cônsul de Portugal em Montreal, 
Helena Loureiro e Daniel Loureiro, conselhei-

ro das comunidades. 
espera-se que a comunidade responda em 

grande número aos dias do festival, mesmo se 
a temperatura não estiver presente, porque a 
equipa organizadora bem merece o apoio. 
ViVA o FeStiVAl PortugAl 2016. 
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bido e comido aquilo que lhes é oferecido gene-
rosamente pelas pessoas que abrigam as peque-
nas casas representativas das ilhas. É certo que 
gostos são gostos, mas a natureza das pessoas 
revela-se pelas suas palavras… Lembrem-se que 
o primeiro milagre de Jesus foi de transformar 
água em vinho! Penso que ninguém visitaria Je-

sus e lhe diria “o teu vinho não é bom”… As mi-
nhas felicitações a todas as pessoas que recebe-
ram os impérios, é graças à vossa generosidade 
que a festa do Espírito Santo é um sucesso e um 
dos fins de semana mais felizes.
ViVA o eSPírito SAnto!

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

Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

Belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

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

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

muItO INtErEssANtE!

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

e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000

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

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

875$/mês

A festa do espírito San-
to de laval foi uma das 

mais belas festas que eu tive 
o prazer de assistir, sobre-
tudo este ano que o sol nos 
premiou durante o sábado 

com a sua presença e no domingo, apesar de 

alguma demora ainda nos brindou com a sua 
presença depois da parada. 
Esta teve a presença dos diversos impérios 

(pequeninas casas) que representam as diversas 
ilhas dos Açores assim como a que representa 
Portugal, tudo bem decorado com as suas mesas 
bem guarnecidas para receber o Espírito Santo 
ao longo de todo o fim de semana. Uma das me-
sas havia sido decorada por mim, representan-
do a ilha Graciosa. Para aqueles que não sabem, 

todos que possuem uma casa representativa das 
ilhas, oferecem gratuitamente durante todo o fim 
de semana vinho, Porto, bebidas, massa, arroz 
doce, bolachas, e muitas outras coisas de “en-
cherem o dente”! Todos são bem vindos a fazer 
a ronda por todas as ilhas e saborear todas estas 
maravilhas gastronómicas, recomendo mesmo 
que façam a ronda duas vezes! Aquilo que de-
ploro é a falta de saber viver e de respeito de 
algumas pessoas que se atrevem a dizer cara a 
cara que “isto não é bom” depois de terem be-

o que há de Bom na FeSta
do eSpÍrito Santo de laval

eugÉnio PereirA
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SudoKu

Solução

hOrIzONtAIs: 1. Lufada, Anil. 2. Anime, Agudo. 3. Poli, Oro, Ou. 4. Hal-
tere. 5. Eólio, Aura. 6. Um, Ama, Ir. 7. Tema, Alado. 8. Ebonite. 9. Na, Aro, 
Item. 10. Toada, Ateia. 11. Esse, Piorar.
vErtIcAIs: 1. Lapa, Utente. 2. Uno, Eme, Aos. 3. Filhó, Me, As. 4. Amial, 
Abade. 5. De, Lia, Ora. 6. Otomano. 7. Are, Ali, Ai. 8. Agora, Atito. 9. Nu, 
Eu, Deter. 10. Ido, Rio, Eia, 11. Louvar, Amar.
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AuguSto MAChAdo
AmAchADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Falta alegria à noSSa gente 

recentemente foi publicado um relatório 
sobre como se sentem os portugueses no 

seu dia a dia. A  autora do estudo, a psicóloga 
Ana ornelas, diz-nos que os portugueses são 
os mais tristes da oCde (organização para a 
Cooperação e desenvolvimento económico). 
As respostas nos cumprimentos diários repe-

tem-se: “Vai-se andando. Podia estar melhor. A 
vida só está boa para alguns – para aqueles que 
vivem à rica e à  francesa”. Os portugueses são 
pessoas insatisfeitas com a vida e com tendência 
para a vitimização e  a psicóloga acrescenta: “sa-
bemos disso e até nos gabamos dessa forma de 
estar quando explicamos o fado a estrangeiros”.
Os estudos internacionais validam esse facto. 

Somos realmente, os mais tristes entre os países 
da OCDE. Na questão sobre a satisfação com a 
vida, numa escala de 0 a 10, os portugueses estão 
num nível de 5,1, “a taxa mais baixa da OCDE”, 
diz o relatório há dias divulgado, cuja média está 
nos 6,5. Pela positiva, o país apresenta o índice 
de homicídios bem abaixo  da média (0,9 contra 
4,1), residências apetrechadas com casa de ba-
nho (99%) e qualidade de ar e água igualmente 
positivas. Tudo o resto – educação, saúde, tra-
balho – está abaixo da média. O apoio social 
também deixa muito a desejar: 85% das pessoas 
acreditam conhecer alguém com quem poderiam 
contar num momento-limite, um valor abaixo da 
média (88%).
“Somos o país do fado e temos um povo que 

alimenta essa tristeza”, diz-nos a psicóloga. 
Também é verdade que, nas conversas, raramen-
te dizemos que está tudo bem... “Olha, vai-se 
andando, haja saúde e coza o forno... Diziam os 
nossos antepassados, no tempo em que nem pão 
havia para comer... A explicação sobre tal nega-
tivismo e/ou pessimismo poderá ir buscar-se ao 

nosso passado, à nossa história – à Inquisição, à 
subjugação do Estado Novo... aqueles 48 anos 
(acho que foi isso, perdoem-me os leitores se es-
tou enganado – só sei que desde que nasci vivi 
sempre debaixo do jugo da ditadura até o Canadá 
me ter libertado da miséria e da opressão.
Mas hoje, felizmente, o povo vive em liberda-

de de expressão, sem medo de ser preso porque 
censurou este ou aquele. Todavia, atualmente 
existem as dificuldades económicas que acabam 
por acentuar o mal-estar de tantas famílias. Da 
experiência que tenho, os motivos de sofrimento 
e de pessimismo de muita gente já vêm do pas-
sado - daquele passado miserável - onde a misé-
ria era: “comer o pão que o diabo amassou”. Por 
isso, este negativismo atual existe porque ainda 
está enraizado na mente das pessoas aquilo que 
os seus antepassados sofreram. E, claro, haven-
do insuficiência económica, temos menos ferra-
mentas para resolver os problemas do nosso dia 
a dia.
O mesmo relatório lembra que a média de ri-

queza por família per capita em Portugal ronda 
os 26.500 euros, bem menos do que os 77.700 
euros da média dos países onde o estudo foi fei-
to. Entretanto, a autora do estudo está conven-
cida, de que, “os portugueses estão a conseguir, 
aos poucos, a melhorar o seu nível de vida – le-
vará tempo, mas é possível. Até os fados já se 
fazem mais alegres”. Existe um outro relatório 
que nos diz que apenas 46% dos portugueses 
considera ter boa saúde. A média da OCDE está 
nos 69%. O mesmo relatório avisa Portugal de 
que é preciso investir no incentivo da natalida-
de e indica que o País gasta muito menos com 
as crianças nos primeiros anos de vida do que a 
média dos restantes países. E dá-nos o exemplo 
da Noruega  que está sempre acima de qualquer 
média do relatório da OCDE. Em satisfação com 
a vida pontua 7,6. Os altos rendimentos e a me-
nor desigualdade social ajudam.

gordura aBdominal aumenta
riSCo de CanCro da próStata
Cada dez centímetros a mais de cintura re-

sultam num risco de cancro da próstata 
18% maior.
Os homens com maior perímetro abdominal 

correm mais risco de ter cancro da próstata. Se-
gundo um estudo da Universidade de Oxford, 
por cada 10 centímetros a mais na circunferência 
da cintura, o risco de contrair a doença aumenta 
em 18%. Mas não só: quanto mais elevado for 
o índice de massa corporal (IMC) do homem, 
maior é a probabilidade deste cancro ser fatal.  
Obesidade tem muito a dizer no que toca a esta 

doença, uma vez que aumenta o risco do homem 
apenas detetar o cancro da próstata quando este 
está já num estado avançado (de alto grau e mui-
tas vezes já sem qualquer esperança de tratamen-
to. Conclusão teve por base a análise de mais de 
140 mil homens com uma idade média de 52 
anos. Passados 14 anos dos primeiros check-up 
feitos, os investigadores detetaram sete mil ca-
sos de cancro da próstata, tendo 934 resultado na 
morte do participante, conta o The Guardian. O 
estudo da Universidade de Oxford contou com o 
financiamento do Cancer Research UK.

632 - Morte do profeta Maomé, em Medina.
1501 - Basileia integra-se na Confederação Suíça.
1663 - Guerras da Independência. O exército espanhol é 
derrotado na Batalha do Ameixial por forças portuguesas 
e inglesas.
1859 – é criado o Curso Superior de Letras, em Lisboa.
1867 - Nasce o arquiteto norte-americano Frank Lloyd 
Wright, autor do Museu Guggenheim, em Nova Iorque, 
da Casa da Cascata, em Pittsburgh.
1874 – Eça de Queiroz é nomeado adido da Direção dos 
Negócios Estrangeiros do Governo da Coroa.
1880 - é lançado o primeiro número do jornal “O Século”.
1903 – Nasce a escritora Marguerite Yourcenar, Margue-
rite de Crayencour, autora de “Memórias de Adriano”, pri-
meira mulher eleita para a Academia de França.
1928 – Abertura da Conferência Internacional do Traba-
lho, em Genebra.
1933 – Início do I Congresso da Indústria Portuguesa.
1940 – Inauguração do Portugal dos Pequeninos.
1953 – O Supremo Tribunal dos EUA estabelece que 
nenhum estabelecimento pode recusar servir um cliente 
negro. Estreia da ópera “Gloriana”, do compositor britâ-
nico Benjamin Britten.
1958 - Eleições presidenciais. Humberto Delgado, can-
didato da Oposição Democrática, é dado como vencido, 
culminando a fraude eleitoral do regime.
1961 - Guerra Colonial. Desaparece, em Angola, o primei-
ro avião da Força Aérea Portuguesa, com três tripulantes.
1966 - é anunciada a fusão das duas ligas de futebol 
americano (NFL e AFL) numa única Liga: a nova NFL.
1968 – é preso James Earl Ray, acusado do assassino 
do líder negro norte-americano Martin Luther King.
1981 - A Assembleia da República aprova a Lei antiter-
rorismo e a Convenção Europeia para a repressão do 
terrorismo.
1983 - Manuel Tito de Morais é eleito presidente da As-
sembleia da República.
1987 - O dirigente cubano Fidel Castro autoriza a saída 
do país de 348 dissidentes políticos.
1998 – Os 185 países membros da ONU assinam, em 
Nova Iorque, o compromisso internacional de luta contra 
o	narcotráfico.
2000 – A Justiça norte-americana impõe a cisão do gru-
po Microsoft em duas sociedades, no âmbito das leis anti 
monopólio.
2003 – Perto de 75% dos eleitores polacos aprovam, em 
referendo, a adesão à União Europeia. O trânsito de Vé-
nus é percetível sobre a imagem do disco solar.
2005	 -	 Seca.	Os	 agricultores	 ficam	 isentos	 das	 contri-
buições para a segurança social por um período de seis 
meses. O presidente da Comissão Europeia, Durão Bar-
roso, enfrenta uma moção de censura apresentada pelo 
britânico Nigel Farage, principal rosto dos eurocéticos no 
Parlamento Europeu, mas a mesma é rejeitada no hemi-
ciclo de Estrasburgo por esmagadora maioria, com 589 
votos contra, e apenas 35 votos a favor e 35 abstenções.
2006 - Os governos de Portugal e Timor-Leste concluem 
o acordo que atribui à GNR o controlo do bairro de Co-
moro, em Díli.
2008 - O espanhol Rafael Nadal torna-se o segundo te-
nista de sempre a ganhar por quatro vezes consecutivas 
o Grand Slam francês de Roland Garros, igualando o 
feito do sueco Bjorn Borg, campeão entre 1978 e 1981.

frEguEsIA: O micaelense gosta de pormenor e de pre-
cisão. Por isso, quando fala de alguém “de fora da cida-
de”, gosta de mencionar que é da freguesia de... Nunca 
se menciona apenas o nome do lugar, porque se gosta 
de mostrar que se sabe que é da freguesia de... e que 
não nasceu ou não mora na cidade.

iSiS AMeAÇA eSPAnhA: “VAMoS MAtAr todoS oS inFiÉiS”

eSpanha tem vindo a Ser alvo de ameaçaS
diretaS por parte do grupo extremiSta

A espanha voltou a estar sob a mira do au-
to-denominado estado islâmico. 

Numa nova mensagem divulgada nos sites de 
propaganda jihadista todos os hispânicos são 
ameaçados. O documento intitulado ‘Mensagem 
ao povo da Espanha. E para todos os países de 
língua espanhola’ foi analisado pelo Grupo de 
Estudos de Segurança Internacional da Univer-
sidade de Granada e citado pelo jornal Gaceta.
Neste texto os jihadistas ameaçam “matar todos 

os infiéis” e fazem um ultimato aos espanhóis, 
uma “última hipótese de parar esta guerra de-
vastadora”, para que retirem as suas tropas do 
conflito. “Os vossos líderes mataram pelo me-
nos 300 civis inocentes na Síria e no Iraque [...] 
vamos matar qualquer infiel espanhol ‘inocente’ 
que se encontrar em território muçulmano [...] 
vamos matá-los nas suas cidades e vilas como 
planeado, da mesma forma que vocês mataram 
as nossas famílias”.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638 2615 Place Chassé

Tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊNciaS
dE viagENS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

TRAGA O 
SEU VINHO

le grill
tASquAriA
2490 Bélanger, Montreal

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

desconto no total da fatura.

5938 st-hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

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

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

cONTabiliSTa

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

www.acaixa.ca

SERviÇOS 
FiNaNcEiROS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dENTiSTa

ElETRicidadE

agÊNciaS
FuNERáRiaS

mERcEaRiaS

mONumENTOS

NOTáRiOS

PadaRia

RESTauRaNTES

RENOvaÇõES

CâMbio do dólAr CAnAdiAno
7 de Junho de 2016

1 euro = CAd 1.460650
4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

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

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

RESTauRaNTES

vENdE-SE

SERviÇOS

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, 
Açores. Grande propriedade, uma das mais belas 

dos Açores. Visitem no site web para: 
www.macvieira.com | G. Cabral: 450-663 9127

imPORTadORES

inForMAÇão PArA queM lÊ.
reSultAdo PArA queM AnunCiA.

RENOvaÇÃO | maNuTENÇÃO | REPaRaÇõES
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho, 

subsolo, etc. 438-396-8160

NOTáRiOS

SERviÇOS cONSulaRES
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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

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

aSSoCiaçõeS e CluBeS

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

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

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

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

cENTROS

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

EScOlaS

inForMAÇão PArA queM lÊ.
reSultAdo PArA queM 

AnunCiA.

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

Pacote de experiência, 3 DIAs. 
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

aluga-SE

Aluga-se luxuoso 41/2 no Plateau na rua Colonial entre 
Pine e Prince Arthur. Entrada máquina de lavar e 

secar. Renovado a 100% de alta qualidade.
Tel.: 438-881-5212

Aluga-se 3 1/2 renovado, salão duplo com quarto. 
Livre no 1º de julho. Tel.: 514-619-2527

ENcONTROS

Senhor de 65 anos, procura senhora do mesmo 
grupo de idade para estabelecer 

relação séria e durável.
514-655-4142



A Voz de PortugAl  |  8 de junho de 2016  |  P. 13

AgOstINhO mAtEus
Faleceu em Longueil, no dia 1 
de junho de 2016, com a idade 
de 91 anos, o Sr. Agostinho Ma-
teus, natural de Alvados, Leiria, 
Portugal, esposo da Sra. Ade-
laide Rosa.
Deixa na dor a sua esposa, 
seus	 filhos	 Nelson	 (Cecília	
Giampaolo) e Kelvin (Indra 
Shamlaz), seus/as netos/as 
Samantha, Matthew, Emanuel, 
Amanda, David, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e ami-
gos.

Os serviços fúnebres estiveram 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 no sábado de 4 de junho 
de 2016, às 11h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultado em 
cripta no cemitério Près du Fleuve (Longueil).
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

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

atividades ou emprego. 514-961-0770

EmPREgOS

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

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

jOhANNE 450-628-5472

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

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

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

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

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

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

carta de condução. 514-242-7649

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

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

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

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

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

pAtrícIA: 514-814-0362

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

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

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

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

EmPREgOS

preCiSa-Se de marCeneiro
(éBéniSte), Com ou Sem

experiênCia, a tempo 
inteiro, Boa remuneração.

450-965-1858
514-992-5067

† ANtÓNIO NÓbrEgA
1943-2016

Faleceu em Montreal, no dia 
4 de Junho de 2016, com 73 
anos de idade, senhor António 
Nóbrega, natural de Machico, 
Madeira, Portugal. Deixa na 
dor sua esposa senhora Maria 
Mendonça,	seus	filhos		Joe	(Sil-
vy), David (Kimberley) e Eduar-
do (Melissa), seu neto(as) 
Alison, Katelin, Dylan, Maya 
Bella, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1111, Laurier O., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves

O Velório terá lugar hoje, quarta-feira a partir das 8h30 
seguido pelo funeral às 10h na igreja Santa Cruz e vai 
ser sepultado no cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

†

† AlmErINDA ANDrADE DE mElO
Faleceu em Montreal, no dia 6 
de junho de 2016, com a idade 
81 anos, a Sr. Almerinda An-
drade de Melo, natural de Vila 
Franca, São Miguel, Açores.
Deixa na dor seu esposo, Sr. 
Teófilo	 de	 Melo,	 seus	 filhos	
Carlos (Linda Salvatore) e Olga 
(Jimmy Liakopoulos), seus ne-
tos Vanessa, Mikayla, Gianni, 
e Kiana, seus/as irmãos/as, 
cunhados/as sobrinhos/as, as-
sim como outros restantes fami-
liares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13, Laval, Qc
Victor Marques
514-595-1500

O seu corpo encontra-se exposto, hoje, 8 de junho de 
2016, das 14h às 17h e das 19 às 21h e o funeral terá 
lugar, amanhã, 9 de junho, após missa de corpo presen-
te, pelas 10h, na igreja Nossa Senhora de Fátima em 
Laval. Seguirá depois para o cemitério Notre-Dames-
-des-Neiges, onde será sepultada.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

†

M e M o r A n d u M
2º aniversário de falecimento

mANuEl AugustO bAtIstA

ISABEL BAPTISTA (PInhEIRO)
1936 - 2016

Faleceu no dia 4 de junho de 
2016, a Sra. Isabel Baptista 
(Pinheiro). Deixa na dor o seu 
marido	João	Pinheiro,	a	sua	fi-
lha	Luísa	(Joaquim),	o	seu	filho	
José (Mimi), os seus netos Eric 
Pinheiro (Clara), Richard Fra-
zão (Melissa), Andrew Frazão 
e Matthew Frazão Frazão, seus 
bisnetos Tiago e Alexandre, 
suas irmãs Mila (José) e Alice, 
sua sobrinha Carla Pardal, mui-
tos sobrinhos e sobrinhas no 
exterior, bem como familiares 
os amigos.
O velório terá lugar no Centro Funeral Côte-des-Nei-
ges, 4525 Côte-des-Neiges, na quarta-feira, 8 de junho 
das 17h as 22h, e na quinta-feira, 9 junho, das 13h a 
17h e das 18h as 21h. A missa do corpo presente será, 
sexta-feira, 10 de junho, às 10h, na igreja Santa Cruz.
A família gostaria de agradecer ao Dr. M. Vasilevsky 
e a equipa hemodiálise do Hospital Montreal Geral 
para o cuidado, durante os anos anteriores, bem como 
a unidade dos serviços paliativos. A família gostaria 
vos convidar à assinar o livro de visitas em-linha. 
www.legacy.com/obituaries/montrealgazette/obituary.
aspx?n=isabel-baptista&pid=180243995&fhid=10783#
sthash.VRPjJgiw.dpuf.

Dois anos se passaram, foi no dia 13 
de junho de 2014 que partiste, deixan-
do familiares e amigos numa grande 
tristeza.	Partiste,	mas	ficaste	presente	
na nossa memória.

Filhos, Dominic,
Johnny e Sara Batista

Uma missa será celebrada em sua memória, domingo
dia 12 de junho de 2016 às 12h00, na Igreja Santa
Cruz. Agradecendo desde já a todas as pessoas que
possam participar nesta celebração.

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 um cozinheiro/a para
trabalhar na grelha com experiência

a tempo inteiro.
Tel.: 514-679-6502
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cArNEIrO: Carta	 Dominante:	 Ás	 de	 Copas,	 que	 significa	
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Não seja egoísta, pense 
nos sentimentos das outras pessoas. Proteja as suas emoções 
tornando-se cada dia que passa num ser humano mais forte e então 

sim, será feliz! Saúde: Tente relaxar um pouco mais, anda com os nervos à 
flor	da	pele.	Dinheiro:	Seja	prudente	na	forma	como	gere	as	suas	finanças.	
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta	 Dominante:	 Cavaleiro	 de	 Ouros,	 que	 significa	
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: A pessoa com quem sonhava há 
algum tempo poderá surgir inesperadamente. Aprenda a escrever 
novas páginas no livro da sua vida! Saúde: O seu nível de cansaço 

encontra-se elevado, deve descansar e dormir mais horas. Dinheiro: Período 
favorável para novos negócios, poderá surgir uma proposta há muito 
aguardada. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gémEOs: Carta	Dominante:	8	de	Espadas,	que	significa	Crueldade.	
Amor:	 Todos	 os	 conflitos	 se	 resolverão	 com	 muita	 calma	 e	
compreensão.  Saúde: Momento estável, aproveite para descansar. 
A Vida espera por si. Viva-a! Dinheiro: Período pouco propício para 

investimentos em grandes proporções. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

cArANguEjO: Carta	 Dominante:	 o	 Mágico,	 que	 significa	
Habilidade. Amor:	 Os	 seus	 filhos	 sentem	 a	 sua	 falta,	 dê-lhes	
mais atenção. Seja um bom professor, eduque para que os mais 
jovens	 tenham	uma	profissão,	mas,	sobretudo,	eduque-os	para	a	

vida. Saúde: Poderá sentir alguns problemas de ouvidos. Dinheiro: Fase 
equilibrada, sem alterações de maior. Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEÃO: Carta	Dominante:	6	de	Ouros,	que	significa	Generosidade.	
Amor:	A	sua	vida	afetiva	beneficiará	desta	sua	fase	mais	sentimental.	
A força e a humildade caminham de mãos dadas! Saúde: Nada 
o	 preocupará.	 Dinheiro:	 Não	 gaste	 as	 suas	 finanças	 em	 bens	

desnecessários. 
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

vIrgEm:	Carta	Dominante:	O	Carro,	que	significa	Sucesso.	Amor:	
Cuidado com as atitudes que toma, revelarão falta de maturidade 
sentimental. Perdoe-se a si próprio! Saúde: Não se medique, 
procure um médico. Dinheiro: Se quiser entrar num novo negócio, 

esta será a melhor altura.  
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

bAlANÇA:	Carta	Dominante:	Rainha	de	Paus,	que	significa	Poder	
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor:	Não	fique	desatento	
ao que se passa à sua volta. A força do Bem transforma a vida! 
Saúde: Sentir-se-á em forma e sem preocupações. 
Dinheiro:	Poderão	surgir	algumas	dificuldades.	

Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrpIÃO: Carta	Dominante:	 2	 de	Copas,	 que	 significa	Amor.	
Amor: Não deixe que o ciúme estrague a sua relação, quem sabe 
proteger-se das emoções negativas aprende a construir um futuro 
risonho! Saúde: Não cometa grandes excessos alimentares. 

Dinheiro: Não está numa boa altura para contrair empréstimos. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sAgItárIO:	Carta	Dominante:	O	Mundo,	que	significa	Fertilidade.	
Amor:	Esclareça	 as	 situações	 conflituosas	 recorrendo	 ao	 diálogo.	
Uma personalidade forte sabe ser suave e leve como uma pena! 
Saúde: Cuidado para que possa evitar gripes e constipações. 

Dinheiro: Neste campo nada o afetará. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

cAprIcÓrNIO: Carta	 Dominante:	 O	 Imperador,	 que	 significa	
Concretização. Amor: Aproveite este momento de boas energias 
para estar com o seu companheiro. Saúde: Nada de preocupante 
nesta área. Dinheiro: A este nível nada o perturbará. Arrisque! O 

sucesso espera por si! Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

AquárIO: Carta	Dominante:	6	de	Espadas,	que	significa	Viagem	
Inesperada. Amor: Para que a sua relação permaneça estável, 
confie	mais	 no	 seu	 amor.	 Saúde:	 Evite	 comer	 tantos	 doces	 para	
não prejudicar o seu organismo. Dinheiro: Poderá investir mais 

seriamente num projeto, se for esse o seu desejo. 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

pEIxEs:Carta	 Dominante:	 Ás	 de	 Ouros,	 que	 significa	 Harmonia	
e Prosperidade. Amor: Não sofra por antecipação, porque assim 
não viverá as alegrias e felicidades de cada momento que passa. 
Dedique algum do seu tempo à vida familiar e social. 

Saúde: Consulte o seu médico para que faça um check-up ao seu organismo. 
Dinheiro: Não gaste em demasia, poderá precisar de algum dinheiro mais 
tarde. Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

hORóScOPO maria helena martinS

PAlAVrAS cruzAdAS

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

AnedotAS

Jorge CorreiA
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

informando o nosso povo
sobre os Açores

linha aBerta:
514 790.0251

ContaCto puBliCitário:
514 366.2888

domingo daS 16h àS 18h
5877 papineau, montreal, qC

produtora

roSa veloSa

hOrIzONtAIs: 1. Rajada de vento. O m. q. índigo. 2. 
Resina odorífera cor de enxofre. Terminado em ponta. 
3. Bruni. Discurso. Alternativa (conj.). 4. Aparelho de 
ginástica, constituído por duas esferas de ferro unidas 
por uma haste do mesmo metal e que se levanta para 
exercitar os músculos dos braços. 5. Que diz respeito 
aos ventos. Popularidade. 6. A unidade. Mulher que cria 
criança alheia. Avançar. 7. Assunto. Com asas. 8. Cau-
chu preto e vulcanizado, usado na indústria elétrica e 
no fabrico de diversos objetos. 9. Sódio (s.q.). Anilha. 
Parcela. 10. Rumor. Mulher que não crê em Deus. 11. 
Biscoito com a forma de S. Tornar-se pior.

vErtIcAIs: 1. Cavidade em rochedo. Que ou aquele 
que usa. 2. Indivisível. Nome da letra M. Contr. da prep. 
a com o art. def. os. 3. Bolo de farinha e ovos, frito em 
azeite e polvilhado com açúcar. A mim. Elas. 4. Plantio de 
amieiros. Aquele que governa na abadia. 5. Preposição. 
O bagaço de que se faz a água-pé. Além disso. 6. Re-
lativo à Turquia. 7. Unidade de medida agrária. Naquele 
lugar. Lamento. 8. Presentemente. Grito agudo das aves, 
quando embravecidas. 9. Despido. A minha pessoa. Re-
ter em seu poder. 10. Passado. Curso de água natural, 
mais ou menos caudaloso. Emprega-se para excitar ou 
animar (interj.). 11. Elogiar. Gostar muito de.

muhammad ali e o CongreSSo do pS

Perguntará o estimado leitor, 
e com toda a razão, o que 

terá um assunto a haver com o 
outro. A resposta simples é: tudo 
e nada ao mesmo tempo.

1. Muhammad Ali faleceu na passada sexta-feira 
depois de várias décadas padecendo de Parkinson, 
doença esta que terá desenvolvido fruto da violên-
cia dos combates de boxe, desporto no qual ele se 
consagrou como um atleta excecional. Mas não foi 
só no boxe que ele se alçou a uma lenda: também 
na sua vida privada, na sua postura social, interesse 
pelo semelhante e acima de tudo em superar-se a 
si mesmo em todas as facetas, foi a sua imagem de 
marca, que convenhamos, cativa de sobremaneira 
qualquer um. Não me vou deter na enumeração 

exaustiva dos suas ações em vida, no entanto desta-
co a sua objeção a participar na guerra do Vietnam 
mesmo com prejuízo pessoal, por uma questão de 
princípio e de humanidade. Que contraste com o 
desporto que ele praticava.
2. O XXI congresso do PS decorreu este último 

fim de semana de uma forma quase exclusivamen-
te autista, virado para consumo interno e para de-
fesa das escolhas do seu líder assim como da sua 
popularidade. António Costa é sem dúvida o gran-
de vencedor, mas a que preço para o país? Osci-
lando entre a defesa de um maior fundamentalismo 
socialista para consumo interno e dos parceiros 
que apoiam o seu governo no parlamento, e um 
discurso mais moderado para quem está de fora, 
ele cresce em popularidade política mas com re-
sultados cada vez mais nefastos para o país, depois 
de uma semana com a publicação de vários indica-
dores económicos que levantam preocupação (mas 
completamente ignorados neste congresso do PS). 
O regresso ao populismo da defesa de medidas 
agradáveis ao eleitorado mas nefastas para o país, a 
sujeição a clientelas políticas e a constante negação 
daquilo que é óbvio como medida de ilusão para o 
eleitorado, acrescendo a tendência a atribuir culpas 
a todos menos aos próprios, indica claramente uma 
insistência na mesma mentalidade, nas mesmas ati-
tudes, nas mesmas ações que persistem na política 
portuguesa com graves consequências para o país.
Se em Muhammad Ali, gostando-se ou não de 

boxe, simpatizando-se ou não com a sua pessoa, 
não podemos deixar de admirar o homem que se 
sacrificou pelo mais elevado e através da sua vida 
esforçou-se por se superar a si mesmo, tanto a ní-
vel espiritual, mental como a nível mundano, sem 
no entanto deificarmos ou santificarmos a sua pes-
soa, não podemos deixar de nos sentir tristes que 
a política portuguesa insista no empobrecimento, 
material e de mentalidade, em que esperamos mais 
da sorte do que de nós mesmos, preferindo viver 
ilusões ou populismos fáceis mas ilegítimos que 
em nada beneficia a sociedade portuguesa.

Depois de morto, um pobre homem vai parar ao inferno, 
onde o diabo lhe explica as regras: - Já sabes! Tu daqui 
não podes sair, mas sempre podes escolher o tipo de 
tortura que tu queres! O indivíduo olha para o catálogo, 
folheia...,	folheia...,	e	vê	uma	fotografia	da	Marylin	Mon-
roe a fazer amor com o Hitler. O indivíduo diz de imediato 
ao diabo: - é esta a tortura que eu quero! Diz-lhe o dia-
bo: - Bom, tu é que sabes! O diabo vira-se então para 
os seus ajudantes e grita: - Para este senhor, a mesma 
tortura da Marylin!...

Diz um alentejano à mulher: - Ó Maria, prepara uma 
roupa que eu quero tomar banho p’ra depois tratar dos 
negócios! E a mulher prepara a roupa e põe-na na casa 
de banho. Vai o homem tomar banho, começa a correr 
água e grita: 
- Ó Maria, traz-me o champô! 
- Ah homem, então o champô tá aí na casa de banho! 
- diz a mulher. 
- Ah, isto é para cabelos secos e eu já molhei a cabeça!

Uma senhora entra numa drogaria da província e pede: 
- Uma ratoeira, se faz favor. Mas depressa. Tenho de 
apanhar o comboio. O empregado muito calmo: - Assim 
tão grande não temos.

O marido ao despedir-se da esposa: Querida, enquanto 
eu estiver em viagem, como queres que te mande noti-
cias? Por telefone, telegrama ou fax? De preferência, por 
transferência bancária.
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ProgrAMA dA SeMAnA

MordoMo de AnJou 
reCebeu o diVino 

eSPírito SAnto 
eM SuA CASA

cOpA AmérIcA
cENTENáRiO

usA 2016
grupO A j p
1-Colômbia 1 3
2-Costa Rica 1 1
3-Paraguai 1 1
4-Estados Unidos 1 0

grupO b j p
1-Peru 1 3
2-Brasil 1 1
3-Equador 1 1
4-Haiti 1 0

grupO c j p
1-México 1 3
2-Venezuela 1 3
3-Uruguai 1 0
4-Jamaica 1 0

grupO D j p
1-Argentina 1 3
2-Panamá 1 3
3-Chile 1 0
4-Bolívia 1 0

2016/06/04 E. Unidos 0-2 Colômbia
2016/06/04 Costa Rica 0-0 Paraguai
2016/06/07 E. Unidos 20:00 Costa Rica
2016/06/07 Colômbia 22:30 Paraguai
2016/06/11 E. Unidos 19:00 Paraguai
2016/06/11 Colômbia 21:00 Costa Rica

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/05 Haiti 0-1 Peru
2016/06/05 Brasil 0-0 Equador
2016/06/08 Brasil 19:30 Haiti
2016/06/08 Equador 22:00 Peru
2016/06/12 Equador 18:30 Haiti
2016/06/12 Brasil 20:30 Peru

cAlENDárIO DOs jOgOs

2016/06/05 Jamaica 0-1 Venezuela
2016/06/06 México 3-1 Uruguai
2016/06/09 Uruguai 19:30 Venezuela
2016/06/09 México 10:00 Jamaica
2016/06/13 México 20:00 Venezuela
2016/06/13 Uruguai 22:00 Jamaica

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/07 Panamá 2-1 Bolívia
2016/06/07 Argentina 2-1 Chile
2016/06/10 Chile 19:00 Bolívia
2016/06/10 Argentina 21:30 Panamá
2016/06/14 Chile 20:00 Panamá
2016/06/14 Argentina 22:00 Bolívia

cAlENDárIO DOs jOgOs

grupo ChinêS anunCia
Compra do inter de milão
o grupo chinês especializado 

no retalho de eletrodomésti-
cos Suning anuncia hoje a com-
pra de uma participação maiori-
tária no clube italiano de futebol 
inter de Milão, segundo o diretor 
da Associação de Futebol da Chi-
na. 
Em declarações ao portal de no-

tícias Sina.com, Cai Zhenhua afir-

mou que ambas as partes “vão 
anunciar o acordo numa confe-
rência de imprensa marcada para 
hoje”. O grupo, fundado em 1990 
por Zhang Jindong, um dos homens 
mais ricos da Ásia e membro do 
principal órgão de consulta do Go-
verno e do Partido Comunista da 
China (PCC), deverá adquirir qua-
se 70% da equipa italiana. Segun-
do Cai, o investimento do Suning 
é de “grande significado” para os 
planos da China em se tornar uma 
potência futebolística. “Penso que 
esta cooperação é muito importan-
te, porque o Suning estabeleceu 
uma ponte entre a China e um dos 

maiores clubes de Itália”, afirmou. 
Em dezembro passado, o retalhista 
chinês comprou o Jiangsu Sainty, 
nono classificado da Superliga chi-
nesa, a uma empresa de têxteis com 
o mesmo nome, e ‘batizou-o’ de 
Jiangsu Suning. No início do ano, o 
clube contratou os brasileiros Alex 
Teixeira, por 50 milhões de euros, e 
Ramires, por 30 milhões, a primeira 

e terceira contratação mais 
cara de sempre na China, 
respetivamente. Curiosa-
mente, um outro consórcio 
de investidores chineses 
está interessado em adqui-
rir 70% da outra equipa de 
Milão, o AC Milan, uma 
participação detida há 30 

anos pelo antigo primeiro-ministro 
italiano Silvio Berlusconi. A entra-
da de grandes grupos chineses no 
futebol coincide com o desejo de 
Pequim de converter o país numa 
potência futebolística à altura do seu 
poder económico e militar. O presi-
dente chinês, Xi Jinping, assumiu já 
o desejo de ver a China qualificar-se 
para a fase final de um Mundial, or-
ganizar um campeonato do mundo 
e um dia vencê-lo. Segunda maior 
economia mundial, a seguir aos Es-
tados Unidos da América, a China 
figura em 82.º no ‘ranking’ da FIFA, 
atrás de muitas pequenas nações em 
vias de desenvolvimento.

inglaterra venCe portugal

A inglaterra derrotou, nesta 
noite de quinta-feira, 2 de ju-

nho, em Wembley, a seleção por-
tuguesa, por 1-0. o golo foi obtido 
por Chris Smalling, aos 86 minu-
tos. 

O duelo ficou marcado pela ex-
pulsão (justa) de Bruno Alves, no 
fim da primeira parte. Na primeira 
parte, o primeiro remate à baliza foi 
protagonizado pelo conjunto luso, 
mercê de um remate muito torto 
de Nani, aos 18 minutos. Ricardo 
Carvalho teve, mais tarde, um cabe-
ceamento perigoso à baliza de Hart. 

Nos britânicos, destaque para dois 
pontapés protagonizados, por Roo-
ney e Walker. Devido à expulsão de 
Bruno Alves, que acertou com o pé 
direito na cabeça de Vardy, Fernan-
do Santos teve de fazer entrar José 

Fonte e André Gomes. A segunda 
parte foi muito morna, exceção a 
um lance em que Ricardo Quares-
ma, numa jogada muito bonita, qua-
se acertou na baliza inglesa. O golo 
chegaria aos 86 minutos: um cruza-
mento de Sterling proporcionou um 
cabeceamento eficaz de Smalling.
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Dia De Portugal
De Camões e Das ComuniDaDes Portuguesas
19h00	 Cerimónia	Oficial
PalCo PrinCiPal	(Rachel	O.	e	St-Urbain)
20h00	 Manel	Dos	D’Alma - Rock (USA)
20h30 Jason	Coroa - Fado (Montreal)
21h00 Nathalie - Fado (Portugal)
22h00 Filme “O	Pátio	das	Cantigas” 
23h00	 DJ	Moreira	(Montreal)

ParaDa De Portugal e 
esPeCtÁCulo Da lusoFonia
13h00 Parada	de	Portugal	
15h00 Ranchos Folclóricos e Marchas
18h00 Vencedor(a) “Vozes	do	Festival	2016”
18h30 Dança Kizo-Love Kizomba (Angola)
20h00	 Banda	Jaimens (Brazil)
21h00 Dança Afrolusodance (Cabo Verde)
22h00	 Jorge	Guerreiro (Portugal) 

10 junho
SextA-FeiRA

11 junho
sÁbaDo

12 junho
Domingo

Filipe ÁgataNathalie
Jorge

Dia Das CrianÇas 
e noite PoPular 

14h00	 Actividades	para	crianças 
 com a Mascote do Festival
20h00	 Filipe	Frazão e Bárbara	Azevedo 
                                         (Açores, Portugal)
21h30	 Sara	Franco (Montreal)
22h00	 Ágata	e	sua	banda	(Portugal)
23h00	 Júlio	Lourenço (Montreal) 

Frazão
guerreiro

Parque
	de	Por

tugal	

(Boul.	S
t-Laure

nt	&	Ma
rie-Ann

e)			

Júlio
loureNçoJasoN coroa

MaNel 
Dos D’alMaBaNDa JaiMeNs - BrazilDJ Moreira

Kizo-love - KizoMBa

sara FraNco

aFrolusoDaNce

www.festivalportugalmontreal.com


