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A Associação 
Portuguesa do Canadá 
CelebrA São João 
A 23 de Junho 

com sardinha assada, 
caldo verde e bifanas.
VenhA Ver A 

MArChA MAiS
lindA de 

MontreAl

quArtA-fEIrA 15 DE juNhO        
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32 Inesquecível
7:08 Zig Zag
7:25 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
8:47 Sabia Que?
9:15 Sociedade Civil
10:17 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:01 Bem-vindos a Beirais
16:43 Agora Nós
18:23 Sabia Que?
18:42 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:50 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:06 Os Nossos Dias
21:49 Aqui Tão Longe
22:34 Tech 3
22:46 Hora dos Portugueses
22:57 Notícias do Atlântico
23:58 A Essência
0:14 A Culpa é Do Ronaldo
1:30 Bom Dia Portugal

quINtA-fEIrA 16 DE juNhO      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Poplusa
6:30 Grande Entrevista
7:15 Zig Zag
7:28 Manchetes 3

8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sociedade Civil
10:12 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
15:00 Hora dos Portugueses
15:15 No Ar
15:45 Arq 3
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 Capitão Falcão - Minissérie
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
0:00 A Culpa é Do Ronaldo
1:30 Bom Dia Portugal

sExtA-fEIrA 17 DE juNhO                 
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Números do Dinheiro
6:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Arq 3
13:15 Os Lusíadas
 Grandes Livros
14:00 Hora dos Portugueses
14:09 O Preço Certo
15:00 Telejornal

Casal Da semana

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

Para mais
informações

info@tvPm.Ca
514.993.9047

ForçA
PortugAl

Carta Por Pontos
no dia 1 de junho de 2016 entrou 

em vigor a CARTA POR PON-
TOS. Um novo sistema que pro-
move a adoção de comportamentos 
mais seguros e responsáveis na con-
dução. A cada condutor foi atribuído 
12 pontos. Quando ficar sem pontos, 
fica sem carta. Se quiser voltar a tirá-
-la, terá de aguardar 2 anos e supor-
tar os custos. Crimes rodoviários -6 
pontos. Condução sob influência do 
álcool e excesso de velocidade den-
tro das zonas de coexistência, muito 

grave -5. Ultrapassagem imediata-
mente antes e nas passagens para 
peões ou velocípedes -3. Restantes 
contraordenações graves -2. No final 
de cada período de 3 anos sem con-
traordenações ou crimes rodoviários 
ganha +3. Radar: Foi no dia 22 de 
Maio de 2016 inaugurado o controlo 
de velocidade de passagem na «VIA 
VERDE» em todo o pais. Não esque-
cer que o «LIMITE É DE 60 KMS/
HORA»! Senão... carta apreendida e 
150 euros de multa.
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rlA rÉnoVAtion
renoVAção reSidenCiAl

interior e eXterior

rui Miguel rodrigueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

editoriAl

estaCionamento subterrâneo no Plateau
De montreal e revitalização eConómiCa

o investimento municipal 
na reabilitação e na re-

qualificação do espaço público 
é a nova imagem do bairro Plateau no cora-
ção da cidade de Montreal. É uma condição 
necessária para no futuro tornar atrativos os 
investimentos no edificado na cidade. 
Um espaço público renovado é condição neces-

sária para atrair investimento, mas não suficien-
te. A requalificação deve incluir equipamentos 
sociais, habitação para jovens, áreas de estar ao 
ar livre, reintroduzindo a água como elemento da 
paisagem e incentivando o comércio de proxi-
midade, fatores importantes para a regeneração 
social e económica.
Tudo isto constitui um sinal claro aos investi-

dores privados portugueses e aos agentes da mu-
dança de que vale a pena apostar no futuro desta 
zona histórica da cidade. O  Plateau já foi nos 
anos 60 um bairro degradado. Mas o exemplo 
dos portugueses tornou o Plateau mais confortá-
vel e seguro com a reabilitação do edificado sem 
qualquer apoio municipal: este sucesso de reno-
vação na habitação dinamizou o comércio local, 
trazendo nova vida à cidade e só foi reconhecido 
anos mais tarde, com um diploma de menções 
honrosas e o pequeno «Jardim de Portugal» para 

aconchego romântico e lunares. Os portugueses 
multiplicaram os palcos de eventos desportivos 
e culturais de cor diversa e hoje o Plateau é a 
capital internacional de vários ritmos na música 
e gastronomia.
Agora novo impulso é necessário para o re-

juvenescimento demográfico e para a revitali-
zação económica. Para o sucesso deste grande 
desígnio a iniciativa pública tem que ser com-
plementada com a construção de um grande es-
tacionamento subterrâneo que pode fazer toda 
a diferença numa cidade em renovação.  Quase 
todo o «Parque», entre a rue Duluth, Esplana-
de, Mont- Royal e Av. Du Parc, é o melhor sítio 
para o lançamento  integrado de um projeto de 
estacionamento subterrâneo, que leva em conta o 
projeto adormecido de acesso ao enorme parque 
do Mont-Royal por ascensor; para dar melhores 
condições aos moradores  e tornar a cidade mais 
bonita e aprazível aos visitantes. Uma empreita-
da de todos, para gerar emprego e interromper o 
ciclo de um Plateau a definhar. Reabilitar é tam-
bém criar dinâmicas económicas.
Sem esta ligação o Plateau não tem saída nem 

movimento; ali pode ter um posto de atendimen-
to de turistas perto do ascensor, que os traz dire-
tamente à zona histórica portuguesa. O percurso 
à vista é descer a Rua Duluth e Rua Rachel. É 
o que faz compreender bem o terreno, todas as 
«Lojas, Restaurantes e Bancos» verão a sua ati-
vidade reforçada. O aumento dos visitantes, fará 
com que tudo isto adquira uma nova vida. 

O Plateau, foi e será sempre uma aldeia cultural 
e criativa na história portuguesa no Québec, des-
de 1953. Aqui se constituiu uma rede de espaços 
de produção e trocas «Culturais - Associativas, 
Jornais, Canal de Televisão, Rádio, Agências de 
Viagem, Atores de Teatro, Realização de Con-
certos, Conferências e igualmente de plataforma 
para a promoção dos Artistas portugueses, Des-
porto, Exposições». Dividindo-se por áreas onde 
os profissionais do comércio e indústria criativa 
prometem o melhor do que se pode provar em 
gastronomia, vinhos e doçaria, unindo o merca-
do tradicional, cultural, de lazer e onde não falta 
o Festival dedicado à música portuguesa. 
Com os olhos postos no futuro colocamos agora 

a nossa experiência de proponentes ao serviço de 
causas, numa estratégia para motivar a Câmara 
Municipal de Montreal em matéria de envolvi-
mento dos cidadãos nas dinâmicas de governa-
ção da cidade.
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Varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

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

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

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 EDUÍNO MONIz
2004-2005 EDUÍNO MONIz
2005-2006 EDUÍNO MONIz
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’An Jou

mensagem Do seCP a ProPósito Das Comemorações
Do 10 De Junho Junto Das ComuniDaDes
Portuguesas no estrangeiro

o dia de Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas é um momento de 

comunhão de 15 milhões de pessoas ligados 
pelo amor à pátria. estima-se em mais de 5 mi-
lhões o número de portugueses e de luso-des-
cendentes residentes no estrangeiro. A ligação 
com todas as comunidades é uma das linhas de 
força da nossa política externa. A distância não 
pode ser desculpa para qualquer tipo de exclu-
são.
As comunidades portuguesas são uma prova de 

que é possível combinar a integração bem-sucedi-
da nas sociedades de acolhimento e a preservação 
de uma identidade própria e de ligações profundas 
com a sociedade de origem. Numa Europa tão di-
lacerada pela incapacidade de responder positiva-
mente à crise das migrações, esta lição da emigra-
ção portuguesa deve ser valorizada.
A ligação de Portugal com as comunidades por-

tuguesas no estrangeiro faz-se em vários planos. 
No plano político, através da participação eleito-
ral e da atividade dos eleitos, com destaque para 
os deputados à Assembleia da República que re-
presentam os círculos da emigração. No plano 
consular, dispomos de uma rede consular com 
127 postos, distribuída por sete dezenas de países, 
em todos os continentes, e complementada por 
um conjunto de 230 consulados honorários ativos. 
No plano educativo, a ação do Instituto Camões 
abrange hoje duas redes de ensino português no 
estrangeiro, a rede oficial e a rede apoiada; no seu 
conjunto, elas estão implantadas em 17 países, 
envolvendo 815 professores e cerca de 68.000 
alunos. No plano do apoio ao associativismo, o 
Estado subsidia as atividades e projetos de mui-
tas associações, com destaque para as iniciativas 
de natureza cultural e social; e relaciona-se com 
todas as associações e redes que, na sua diversida-
de, representam o dinamismo das comunidades. 
Finalmente, no plano institucional, deve fazer-se 
especial menção ao Conselho das Comunidades 
Portuguesas e ao seu insubstituível papel de re-
presentação e consulta.
No cumprimento dos objetivos do XXI Governo 

Constitucional, na política para as Comunidades 
residentes no estrangeiro, temos apostado na pro-
moção da participação eleitoral dos emigrantes, 
através de um trabalho que visa garantir a melho-
ria dos processos de recenseamento e das condi-

ções de exercício do direito de voto.
Outra das preocupações políticas é a reparação 

gradual das insuficiências mais críticas, designa-
damente em recursos humanos, da rede consular. 
O novo Sistema de Gestão Consular (eSGC) vai 
permitir uma maior simplificação e modernização 

dos serviços prestados aos cidadãos portugueses 
residentes no estrangeiro que permitirá um me-
lhor e mais eficiente funcionamento da rede di-
plomática e consular. Sempre presente na nossa 
ação política é o desenvolvimento do Ensino Por-
tuguês no Estrangeiro, nomeadamente através do 
incremento dos acordos de introdução da língua 
portuguesa como opção curricular dos sistemas 
de ensino de países com presença expressiva de 
luso-descendentes. Estamos a implementar a ge-
neralização por todo o território nacional dos Ga-
binetes de Apoio ao Emigrante e do Gabinete de 
Apoio ao Investidor na Diáspora, que resultam da 
colaboração entre a Secretaria de Estado das Co-
munidades Portuguesas e as câmaras municipais.
Neste Dia de Portugal, de Camões e das Comu-

nidades Portuguesas temos consciência que os no-
vos tempos exigem o reforço dos mecanismos de 
solidariedade e apoio às famílias mais carenciadas 
dos portugueses residentes no estrangeiro. Em si-
multâneo é fundamental incentivar à mobilização 
e integração das novas gerações de migrantes no 
mundo associativo português no estrangeiro, ten-
do também em atenção o papel dos jovens e das 
mulheres na nossa Diáspora.
O 10 de junho - Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas - é, o dia dos 15 
milhões de Portugueses espalhados pelo mundo.

José Luís Carneiro, Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas

É iMPortAnte de notAr que oS 
trêS FundAdoreS PrinCiPAiS, 

ForAM eduÍno Moniz, 
JoSÉ rAPoSo e AMÍlCAr dA PAz.
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no parque de Portugal, 
na sexta-feira 10 de Ju-

nho de 2016 que se realizou 
a abertura do Festival Portu-

gal internacional de Montreal e a comemora-
ção do dia de Portugal de Camões e comuni-
dades. 
Um grande evento na comunidade Portuguesa 

de Montreal que pelo terceiro ano consecuti-
vo levou a efeito este festival que orgulha toda 

a nossa comunidade. Começou com o hino do 
Canadá e seguindo-se o Português, estes inter-
pretados pela banda filarmónica de Montreal. 
Seguiu-se alguns discursos das entidades gover-
namentais presentes sendo o primeiro o Sr. Côn-
sul geral de Portugal José Guedes de Sousa que 
se dirigiu a todos os Portugueses insistindo em 
que a comunidade necessita de ser mais coesa na 
objetividade de honrar a nossa Pátria na terra de 
acolhimento e obviamente a nossa diáspora de 
Montreal previu que a nossa seleção de futebol 
vai ser campeã, foi bastante aplaudido pela gran-
de assistência que vem colaborando mais com 
eventos de importância deste dia pois estamos 
festejando o dia de Portugal. O conselheiro da 
comunidade Sr. Daniel Loureiro leu um vibrante 

discurso muito apreciado dirigindo-se à juven-
tude assim como o Sr. Alexandre Norris, con-
selheiro do Plateau para a cidade de Montreal, 

terCeira eDição Do festival Portugal
fez alusão ao dia de Portugal e ao contributo da 
nossa comunidade, assim como a Sra. Alexandra 
Mendes, deputada federal de Brossard-Saint-
-Lambert. Continuou-se os festejos no adro da 
igreja de Santa Cruz onde se efetuarão as varie-
dades musicais e outras entre as quais destaco o 
artesanato dos Açores. No plano artístico atua-
ram Manuel dos D’Alma o jovem fadista Jason 

Coroa e Nathalie. Esta noite se finalizou com o 
filme Português “O Pátio das Cantigas” realiza-
do e produzido por Leonel Vieira e escrito por 
Pedro Varela. Esta obra é uma readaptação do 
filme de 1942 realizado por Ribeirinho. Este fil-
me foi cedido gentilmente pela Sra. Inês Faro. 
No sábado 11 de Junho continuaram às festi-
vidades com jornada dedicada às crianças com 
vários jogos pinturas, etc. e a presença da mas-
cote do  festival o célébre galo de Barcelos. Às 
vinte e quinze foi a atuação do Filipe Frazão e 
Bárbara Azevedo oriundos dos Açores, que in-
terpretaram lindas canções seguiu-se a excelente 

cantora Sara Franco que encantou com sua linda 
voz, felizmente temos artistas deste calibre. Cer-
ca das vinte e duas e trinta foi a atuação da noite 

a consagrada Agata com seus músicos, encan-
tou e aqueceu a assistência com suas interpreta-
ções nesta noite um pouco fresca; mesmo assim 

as pessoas não arredaram pé, as nossas gentes 
começam a reconhecer que eventos como este 
festival e outros precisam do reconhecimento 
da parte da diáspora para com as organizações, 
pelo esforço e dedicação que dedicam aos mes-
mos. De futuro talvez seja possível integrar mais 
artistas comunitários pois temos bons e menos 
dispendiosos. Na cave da igreja seguiu-se o se-
rão dançante com o artista  Júlio Lourenço que 
animou, cantou e confraternizou com as gentes 
dançantes e fez excelente prestação.

Jorge MAtoS
jmAtOs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Foto de Manuel Ribeiro
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festeJos Do Dia De Portugal

Foi na sede da organiza-
ção da aviação comercial 

internacional, que a diplo-
macia portuguesa de Mon-

treal sublinhou o dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades, na quarta-feira 8 de ju-
nho de 2016. os ilustres convidados, que eram 
as diferentes delegações diplomáticas, como 
as personalidades da comunidade, eram re-
cebidos pelo Sr. cônsul geral de Portugal em 
Montreal, o dr. José eduardo bleck gue-
des de Sousa e a representante permanente 
de Portugal na oACi, a dra. Maria helena 
tomé Faleiro de Almeida.

Foi então na ilustre sede, na rua Robert-Bour-
rassa, que o mundo português estava reunido no 
ambiente vendedor na cultura e na gastronomia 
portuguesa. Com os seus talentos, a chefe Helena 
Loureiro, que é proprietária do novo restaurante, 

já famoso na comunidade portuguesa, o Portus 
360, que teve a oportunidade de fazer conhecer 
uns petiscos, como umas bifanas excelentes. Vá-
rias personalidades estavam presentes, como o 
deputado da Assembleia da República, o Prof. 
José Cesário, e a vereadora municipal de Parc-
-Extension, a Dra. Mary Deros.
Depois das boas-vindas e dos petiscos, o coque-

tel que sublinhava a festa nacional portuguesa, 

com os hinos canadianos e portuguesas. Os dis-
cursos oficiais foram feitos pelas personalidades. 
O Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa su-
blinhou a importância do turismo em Portugal e 
na sua economia nacional. De mesmo modo, ele 
falou na implicação da comunidade na vida polí-
tica, com a presença no palco do federal da Dra. 
Alexandre Mendes e no palco do provincial, do 
Dr. Carlos Leitão. Também falou no presente da 

comunidade portuguesa de Montreal, aos 375 
anos da cidade de Montreal, um painel de azu-
lejo. Um concurso será lançado na comunidade 
para esse projeto, que se realiza em colaboração 
com o conselheiro das comunidades, o Sr. Daniel 
Loureiro. A Dra. Maria Helena Tomé Faleiro de 
Almeida agradeceu o OACI no seu acolhimento, 
nos últimos anos. Na final do seu discurso, onde 
se sentia a sua emoção, ela agradeceu à comu-

nidade portuguesa, e os ouvintes sentiram a sua 
paixão e o seu amor para a comunidade. O seu 
mandato, como o mandato de Portugal na OACI, 
acaba, ela destacou as forças de Portugal.
Portugal e a comunidade podem ficar honra-

dos, com este excelente coquetel, que permitiu 
de celebrar e criar pontes. essas pontes conti-
nuarão a ajudar a comunidade de reforçar e 
sua presença na sociedade civil.

Miguel FÉliX
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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renovação e inovação Do 
alfreD Dallaire | memoria no belleChasse

SylVio MArtinS
smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

uma das companhias que 
ajuda muito a comuni-

dade é realmente o Alfred 
dallaire | MeMoriA. 

Há mais de 20 anos esta empresa ajuda a comu-
nidade a desenvolver-se e também fazer milagres 
para a igreja Santa Cruz e algumas associações. O 
Alfred Dalaire | MEMORIA é um dos pilares da 
nossa comunidade, Eduíno Martins desenvolveu 
esta grande amizade entre a companhia e a comu-
nidade, e, hoje, esta empresa conta com 4 pessoas 
que fazem um excelente trabalho para servir a 
nossa comunidade. 
“No Alfred Dallaire | Memoria, cremos que cada 

vida é uma história que merece ser contada, ce-
lebrada. Nunca esquecida. Também nos compro-
metemos a honrar, com dignidade, a memória dos 
falecidos e acompanhar as famílias com respeito, 
compaixão e criatividade. Pensem em sítios em-

prenhados de serenidade e propícios ao recolhi-
mento, de serviços tranquilizantes, de pequenos 
gestos de reconforto”. A reconstrução de todos 
os seus lugares iniciou-se em 2009 na sucursal 
de Jean-Talon, depois foi no boulevard Henri-
-Bourassa e agora Bellechasse. A 8 de junho foi 
a abertura oficial. Numa tarde fresquinha, toda a 
equipa diretorial esteve presente nesta “soirée” 

para festejar mais um momento importante do 
Alfred Dalaire | MEMORIA. A noite foi anima-
da pelo talentoso Christopher Hall, clarinetista e 
humorista que fez um ótimo trabalho, fazendo um 
lindo espetáculo, e também fazendo um bom diá-
logo cómico com a Jocelyne Légaré e o seu neto. 
Foi mesmo um lindo momento. Afinal houve um 
Duo de jazz: François Jalbert à guitarra e Philippe 
Leduc no contrabaixo que fez um lindo ambiente 

durante este noite. 
Nestas grandes obras podemos notar que Jean-

-Guy Chabauty e Chris Barrie de Moderno, Deny-
se Gauthier arquiteta, Jacques Bilodeau designer, 
Stéphane Bilodeau e Charles Perron – marceneiro, 
Enrico D’Aronco e Louis Paquin de DVPH para 
a estrutura, Bernard Gagnon de Création AzEB 
para os aranjos paisagista. Mélinda Hart de Hart-
-Arch et Lea Berger de DFI Graphik pour la con-
ceção gráfica, Stéphane Gendron de Ventilabec, 
Patrick e Eric Boucher de canalização Arsenau 
Maheu. Realização das obras: Martin Beaudoin e 
a sua equipa; Normand e Mathieu Nadeau, Fran-
çois e Jean Charrette, Ronald e Francis Beaudoin, 
Dave Mannion, Marco Lopez, Orhan Ceylan, 
Bill, Brendan Quirion e Sylvain Tremblay. Coor-
denação das obras: Julie Aubé coordenadora e Ju-
lia Duchastel vice-presidente de Alfred Dallaire | 
Memoria. 

Passagem De artistas no Clube Portugal De montreal

Mais uma vez, e como 
é apanágio do Clube 

Portugal de Montréal na arte 
de bem receber quem nos vi-
sita, teve esta coletividade 
a agradável presença de al-

guns Artistas portugueses que estiveram em 
Montréal aquando do FeStiVAl Portu-
gAl internACionAl de MontrÉAl.
Uns, mais conhecidos do que outros, mas to-

dos eles uns verdadeiros embaixadores da nossa 
música, além fronteiras. Eram cerca das 12h30, 
sábado dia 11 de junho, quando se começaram 
a juntar a nós, num ambiente de franca amiza-
de e de troca de impressões. Tivemos pois, o 
privilégio de receber na Sede do Clube Portu-
gal de Montréal NATHALIE PIRES, MANEL 
DOS D’ALMA, JORGE GUERREIRO, FILIPE 
FRAzÃO e áGATA.

Encontravam-se também entre nós, para além 
dos músicos acompanhantes dos artistas, alguns 
fotógrafos de Portugal. Seguiu-se depois uma 
breve alocução pelo Presidente desta prestigiada 
coletividade, Sr. António Moreira, que para além 

das boas vindas endereçadas a todos os presen-
tes, manifestou e dirigiu todo o sentimento de 
alegria e reconhecimento que lhe ía na alma, 
assim como de toda a sua equipa presente, por 
receber em nossa casa, tais ilustres personalida-
des, pois não é todos os dias que se juntam tan-
tos artistas em convívio, augurando uma carreira 
promissora a todos, pois merecem-na. Foi servi-
do um almoço a todos os presentes, gentilmente 
confecionado, preparado e servido pela nossa 
equipa de homens e mulheres que, generosamen-
te, também quiseram contribuir para este conví-
vio entre Artistas portugueses, no C.P.M. Estava 
delicioso. Uns mais apressados do que outros (e 
a razão era compreensível, as suas atuações já 
tinham sido levadas a cabo na véspera e tinham 
pois, de partir para o aeroporto e seguir para ou-
tros destinos), ficámos com a companhia de ou-
tros grandes protagonistas do Festival. Pedimos 

pois, à ágata, assim como o seu filho Marco Ca-
neira, umas brevíssimas palavras, os quais ace-
deram de boa vontade. Começaria por dizer, que 
a ágata é de uma enorme simplicidade e simpa-
tia, amável e... muito bonita. Foi um prazer tê-la 
aqui no CPM. Começou por se apresentar como 
artista e, para quem não saiba, ou não se lembre, 
a ágata foi uma das componentes de dois gru-
pos que fizeram furor na música portuguesa . O 
primeiro chamava-se ‘’Cocktail’’ e o outro, tal-
vez mais conhecido, ‘’Doce’’ e depois, seguiu-
-se uma brilhante carreira de 20 anos a solo, até 
hoje, percorrendo o país de norte a sul e visitan-
do as Comunidades pelos mais variados países 
de todo o mundo. Assim, e era mesmo inevitável 
perguntar, o que achava da cidade de Montréal 
e da Comunidade portuguesa, onde nos respon-
deu que, tinha percorrido um pouco pela cidade 
e achava-a muita bonita, embora o tempo não lhe 
permitisse grandes visitas. Quanto à Comunida-
de portuguesa, achava-a muito simpática, afável 
e sobretudo muito acolhedora. Sente muita pena 
de não poder estar mais tempo, mas a vida de ar-
tista é isto mesmo, não dá tréguas embora tenha 
pena, pois gostaria de conhecer melhor a nossa 
Comunidade, pois sentiu um enorme “calor hu-
mano” à sua volta, muito intenso, quer fossem 
do Continente, da Madeira ou dos Açores. 
Essa ideia ficou já patente, aquando da sua 

primeira visita a Montréal em novembro de 
2015, nas Comemorações do 50º Aniversário 
do Clube Portugal de Montréal, onde teve um 
enorme êxito, e inesquecível para os que pu-
deram estar presentes.

VÍtor gonçAlVeS
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Jorge CorreiA
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

os frutos Da hiPoCrisia

Já faz parte da sabedoria 
popular que a política e 

hipocrisia infelizmente an-
dam sempre de mãos dadas. 

Muitas pessoas não sabem, mas em demo-
cracia há que saber chegar a entendimentos 
e compromissos, e como disse barack obama 
recentemente, saber chegar a acordos mesmo 
quando sabemos que estamos 100% certos, 
caso contrário arriscamos a entrar no campo 
do autoritarismo e outros modelos ainda mais 
radicais. no entanto julgo que há situações 
que bradam aos céus pelo descarado nível de 
hipocrisia que atingem, com protagonistas de 
todas as áreas políticas. Senão vejamos.
1. Já referi aqui que a iniciativa do governo 

em unir os diversos movimentos políticos por-
tugueses em torno de um texto claro contra a 
aprovação de sanções contra Portugal devido ao 
défice excessivo era uma excelente iniciativa, 
que por várias razões pretende contrariar uma 
ação contra Portugal que além de ser injusta vi-
ria apresentar dificuldades acrescidas que nunca 
seriam bem vindas. Resultado: a aprovação de 
dois textos, diferentes apenas por uma ou duas 
frases, que no seu objetivo fulcral nada têm de 
diferente! Não será isto pirraça?! É lamentável 
esta dificuldade de consenso numa matéria ful-
cral a nível nacional, quando os diversos lados 
têm na boca a palavra consenso apenas para se 
mostrarem moderados quando na realidade não 

o são. Hipocrisia no seu melhor.
2. O buraco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) 

aparentemente exigirá qualquer coisa na ordem 
dos 4 mil milhões de euros de injeção de capital, 
para além dos mais de 2 mil milhões que já lá 
foram injetados. Foi sugerido uma investigação 
ou inquérito para se apurar responsabilidades na 
atribuição de financiamento em situações duvi-
dosas, o qual foi comodamente ignorado por al-
guns partidos (PS, PSD e CDS) e refutado por 
outros (PCP e BE). Os três partidos que prati-
camente ignoraram esta ideia mostram como 
quando os interesses convêm chegam a um en-
tendimento “automático” fácil para defender os 
seus interesses. PCP e BE praticamente na mes-
ma onda, dado que apoiam o atual governo PS, 
abstêm-se de seguir com a ideia de um inqué-
rito quando no passado mais ou menos recente 
defenderam os inquéritos aos outros bancos que 
foram intervencionados! O argumento do PCP, 
de que a CGD é um banco público e não se deve 
dar a ideia de que é igual ao que aconteceu nos 
privados, é totalmente errada e descabida. Hipo-
crisia no seu melhor.
3. Nestas comemorações do dia de Portugal, 

Camões e das Comunidades Portuguesas, assisti 
ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa exaltar 
o povo, como que tentando levantar o ânimo dos 
portugueses, inclusive realçando o papel do povo 
face ao sector político. Pessoalmente concordo 
que Portugal e os portugueses em geral padecem 
de falta de confiança própria, derivada de vários 
fatores. Um dos quais é a falta de elites que se 
possam classificar de verdadeiras elites na área 
política, económica e até na sociedade civil em 

geral, que baseadas numa visão de conjunto pro-
movam e ponham em campo iniciativas capazes 
de fomentar o desenvolvimento lusitano. Os di-
versos sectores da sociedade portuguesa estão 
invadidos pelo oportunismo de “chicos esper-
tos” que aparentando muita energia e dinamismo 
para benefício de todos, nada mais ambicionam 
e fazem do que cerrar fileiras de influência em 
torno dos interesses particulares que os movem. 
E é aqui que discordo de Marcelo Rebelo de 
Sousa e provavelmente serei polémico: a res-
ponsabilidade reside no próprio povo! Todas as 
elites, sem exceção, têm as suas raízes no povo. 
Assim, conforme for o povo serão as suas elites. 
Se as nossas verdadeiras elites são ausentes e o 
seu espaço foi tomado por oportunistas, é porque 
esse aspeto é valorizado pelo povo, assim como 
o comodismo também o é! Assim como a hipo-
crisia, que aprisionando-nos leva a exaltarmos 
o orgulho da raiz dos problemas, em vez de os 
apontarmos e alimentarmos a força e coragem 
para modificar aquilo que deve ser modificado 
para um futuro melhor.
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cArNEIrO: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentrici-
dade. Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o presente 
com confiança! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o 
que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à ges-

tão dos seus rendimentos. Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40

tOurO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquie-
tação, Agitação. Amor: Clima romântico e sentimental na rela-
ção afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress. 
Aprenda a perdoar-se a si próprio! Dinheiro: Não arrisque em ne-

gócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. 
Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30

gémEOs: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fa-
zer aquela viagem há muito planeada. Que a leveza de espírito 
seja uma constante na sua vida! Saúde: Fase de fadiga excessiva. 

Descanse mais. Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em si.
Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32

cArANguEjO: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas 
seja mais compreensivo.  Saúde: Poderá sofrer de stress. Man-
tenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre 

si próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Terá de controlar esse seu 
instinto materialista. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

lEÃO: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte 
em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias pois 
poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo o que o prejudica e 
tudo o que está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase 

equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas capacidades de concentração 
no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados. 
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. 
Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com as pe-
quenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico suave 
para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos. 

Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

bAlANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. 
Amor: é provável que atravesse um período um pouco conturbado. 
Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse da sua vitalidade e 
das suas energias pois poderá ficar exausto.Dinheiro: Partilhe as 

suas ideias com os colegas de trabalho e poderão daí advir algumas opor-
tunidades que deve saber aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois. 
é através do exercício diário da bondade que se pode tornar uma 
pessoa verdadeiramente realizada! Saúde: Poderá sentir alguma 

fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais com zelo e 
cuidado. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

sAgItárIO: Carta Dominante: A Temperança, que significa Equi-
líbrio. Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a sua 
cara-metade. Saúde: Procure não andar muito tenso. Aceite os er-
ros dos outros e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por 

uma fatura que não esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapi-
dez. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em quem 
confie verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente 
quando o comportamento dos outros não corresponder às suas ex-

pectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período em que terá uma boa 
segurança financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

AquárIO: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções 
Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar para juntar os seus 
amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Saú-
de: Momento calmo e sem preocupações. Dinheiro: Não haverá 

nenhuma alteração significativa. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

pEIxEs: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, So-
lidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo. 
Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa! 
Saúde: Tendência para problemas de memória. Dinheiro: Continue 

a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se. Nú-
meros da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10

Horóscopo maria helena martins

artesanato e Cultura açoriana marCou granDe PresenCa

roberto Medeiros, ex-ve-
reador e Vice-Presidente 

da Câmara Municipal da la-
goa, São Miguel, Açores, acom-
panhado por Cesteiro João An-
drade, o artesão de vimes mais 

internacional dos Açores, foram convidados 
para participar no Festival e que foi um grande 
sucesso graças ao Azores Airlines que ofereceu 
as viagens de Ponta delgada para boston sendo 
mais fácil para as leis de aeroporto-alfândega 
dos estados unidos deixar passar os vimes para 
o artesanato.
João Andrade, natural de água de Pau, São Mi-

guel Açores, e o seu filho Alcidio, ao longo dos 
anos ainda até hoje aplicam a antiga e melhor téc-
nica para os vimes. O vime antes de ser usado deve 

ser tratado, do contrário ficaria demasiado frágil 
para ser trabalhado.  Cozem os vimes nas caldeiras 
das Furnas, depois são descascados, e mais tarde 
postos a secar e finalmente armazenados. A utiliza-
ção do vime e dos cestos remonta a mais de 5.000 
anos, a bíblia lhe faz referência quando descreve 
que, no reinado de Ramsés II no Egito, Moisés foi 
resgatado das águas do Nilo em uma cesta de vime. 
O cesto se usava para levar refeições para os traba-
lhadores. 

o que É ViMe: Vime vem do latim “Vimen” 
um material utilizado desde tempos primitivos, 
originalmente oriundo de varas moles e flexíveis 
do VIMEIRO, e que passou a designar qualquer 
matéria-prima de origem vegetal com tais caracte-
rísticas e que, trancado possui diversos usos princi-
palmente na manufatura de cestos e móveis.

FrAnCiSCA reiS
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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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
14 de Junho de 2016

1 euro = CAd 1.454310
4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

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

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

restAurAntes

importAdores

inForMAção PArA queM lê.
reSultAdo PArA queM AnunCiA.

notários

serViços consulAres
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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

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

assoCiações e Clubes

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

atividades ou emprego. 514-961-0770

empregos

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

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

serViços

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

carta de condução. 514-242-7649

inForMAção PArA queM lê.
reSultAdo PArA queM AnunCiA.

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

subsolo, etc. 438-396-8160

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

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

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

Pacote de experiência, 3 DIAs. 
CaRLoS PaLMa: 514-961-0770

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

pAtrícIA: 514-814-0362

AlugA-se

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

M e M o r A n d u M
ANtóNIO fErNANDEs DE cAstrO

27/11/1939 - 16/06/2006
 

Dez anos e não passa um dia que 
não pensamos ou falamos em ti. 
Não tem sido fácil mas sabemos 
que estás sempre connosco e 
guardamos o teu amor nos nos-
sos corações.

Memórias não faltam, 
seguem-me onde for

Lágrimas de saudades, como 
chuva numa flor

Eterno amor e paz, 
                                    nunca nos esqueceremos de ti

                               xoxoxo
Uma missa será rezada em sua memória, quinta-feira, 
dia 16 de junho de 2016, pelas 18h30, na igreja San-
ta Cruz, situada no 60, rua Rachel Oeste. Agradecem 
antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem 
assistir a este ato religioso.

Esposa Carmina; filhos/as Lúcia (Ângelo), 
Rui (Tina); neto/a Anthony, Carrie-Anne;  

irmã Lurdes (Mário, Mário-José), irmãs e irmãos 
no estrangeiro, todos familiares e amigos.

8º Ano de saudade
jOÃO fróIAs

f. 17 de Junho de 2008

M e M o r A n d u M

Oite anos se passaram. Foi no 
dia 17 de Junho de 2008, com 
a bonita idade de 63 que dei-
xou a sua esposa, seus filhos, 
genro, nora e netos/as, restan-
tes familiares e amigos que re-
cordam com profunda saudade 
o seu ente querido.

Uma missa será rezada em 
sua memória, sexta-feira, dia 
17 de junho de 2016, pelas 
18h30, na igreja Santa Cruz, 

situada no 60, rua Rachel Oeste. Agradecem antecipa-
damente a todas as pessoas que se dignarem assistir 
a este ato religioso.

precisA-se de (ÉbÉniste), com ou 
sem experiÊnciA, A tempo inteiro, 

boA remunerAção.
450-965-1858 | 514-992-5067

Pesoas para trabalhar em construção e renovação 
durante todo o ano com ou sem experiência. Bom 

salário. Tony: 514.593.6649 ou 514.668.0656

mensagem De Daniel loureiro, 
Conselheiro Das ComuniDaDes no CanaDá

este é o meu primeiro discurso neste dia im-
portante em que celebramos quem somos e 

de onde viemos. Quem diria que um miúdo de 
25 anos fizesse um discurso neste dia. Isto é o 
símbolo que a nossa comunidade vive de velhos, 
novos, pequenos e grandes. Nos próximos me-
ses vamos trabalhar nas celebrações da cidade 
de Montreal para o reconhecimento do Quartier 
Portugais neste sítio onde nos encontramos. Va-
mos lutar para que a cidade reconheça este bairro 
como sendo um contributo inestimável da nossa 
comunidade. O Quartier Portugais será o culmi-
nar de 60 anos de portugueses em Montreal que 
fizeram viver este bairro desde a nossa chegada 
até hoje. Também no sentido de celebrar a cida-
de, vamos lançar um concurso para um mural de 
azulejos que será instalado aqui nesta parede da 
Quinquilharia Azores. O concurso para o mural 
será lançado em breve, fiquem atentos. 
Quero aqui desejar a todos nós um excelente 

Dia das comunidades portuguesas, de Portugal 
e de Camões. Sim, fiz de propósito para por este 
dia neste sentido, com as comunidades à frente, 
não por acreditar que somos mais importantes 
que Portugal, ou menos importantes, simples-
mente porque por um dia por ano pensemos em 
nós. Que por um dia, estamos à frente. Celebrar 
as comunidades portuguesas não é só um dia por 
ano mas sim 365 e este ano 366. Somos 5 mi-
lhões espalhados pelo mundo a gritar bem alto o 
nome de Portugal, seja por diversas formas, pelo 
teatro, pela poesia, pelo cinema, pela gastrono-
mia, pela arquitetura, pela ciência, pelo futebol e 
por muito mais outras formas. 
A história recente confirma que quando se luta 

por uma crença, o nosso suor pode levantar mon-
tanhas. Afinal já não há só 11 milhões! Recente-
mente, uma federação de Futebol mandou tirar 
11 milhões de um certo autocarro para passar a 
ser milhões só. Quero aqui deixar à minha co-
munidade de Montreal, nós somos os melhores e 
os maiores. Acredito que nesta magnífica cidade 
não haja comunidade melhor que a nossa. Somos 
fortes, somos de qualidade e acreditamos sem-

pre em nós. Estas lágrimas que correm pelo meu 
rosto são lágrimas de esperança, a esperança em 
todos vós e naquilo que podemos ser. A nossa 
comunidade está a mudar, no meu sentido pela 
positiva. Vamos lutando todos os dias por cada 
um de nós, lutamos para levar a nossa bandeira 
ao mais alto nível. 
Jovens, que como eu acredito em Portugal e na 

mais valia de ser Português, quero vos dizer que 
estarei sempre convosco, e não se deixem pisar 
por aqueles que dizem ter mais experiência. A 
experiência é um mito, vocês lutem para chegar 
mais longe nos vossos projetos sem nunca es-
quecerem quem são. Eu sei que talvez se sintam 
distantes de Portugal, mas sabem como eu que 
cada vez que falam de Portugal aos vossos cole-
gas canadianos e de outras nacionalidades sen-
tem um orgulho enorme em ser do país de Ca-
mões, de Afonso Henriques, de Vasco da Gama 
ou de Pedro álvares Cabral. Acreditem que 
Portugal precisa de nós, todos iguais. Jovens, o 
mundo vai mudando. Este ano o Presidente da 
República celebra o dia de Portugal junto da nos-
sa comunidade em Paris. Uma prova que somos 
importantes para Portugal.
Somos 16 milhões de Portugueses hoje a cele-

brar o Nosso dia. Quero deixar uma mensagem 
aqui de apoio para os nossos compatriotas na Ve-
nezuela que vivem momentos muito difíceis nos 
últimos tempos. Nós cá de cima, bem a Norte, 
estamos a pensar em vós.
J’aimerais aussi profiter de cette occasion pour 

remercier la communauté montréalaise, de nous 
avoir accueilli a bras ouverts, comme si nous 
étions des frères. Je vous remercie de croire en 
nous et de partager la culture portugaise entre 
vous, à travers le fado, entre autres. Merci pour 
l’accueil et nous continuerons à travailler ensem-
ble pour améliorer notre milieu de vie. 
Nunca que se esqueçam que contra os canhões, 

nós marcharemos juntos e não há ninguém que 
nos vai parar. Juntos venceremos, divididos cai-
remos. Viva a comunidade portuguesa e viva 
Portugal!

Paolo’s Machines espresso, situado em Montreal, é 
uma companhia estabelecida desde 1994 no ramo de 
reparações de máquinas de café, residenciais e co-
merciais. Estamos neste momento à procura de um(a) 
técnico(a)  especializado(a) em máquinas de espresso 
de preferência da marca Phillips-SAECO.

o candidato deverá possuir 5 anos de 
experiência no ramo. Contactar:  514-849-7763

e-mail: paolomachinesespresso@bellnet.ca
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f1:lewis hamilton venCe o gP Do CanaDá

Montreal mais uma vez 
recebeu este mundo ma-

ravilhoso da ForMulA 1 e 
fê-lo, como há muitos anos o 

tem feito, de uma forma elegante e impecá-
vel não somente para as equipas, pilotos, jor-
nalistas, etc como também para os milhares 
de turistas que de uma forma geral invadem 
a nossa ilha, por ocasião deste grande even-
to motorizado, amado por muitos, criticado 
por outros! Pelo momento o nosso grande o 
Premio do Canadá está garantido ate 2024, 
mas evidentemente que muitas, mas muitas 
modificacoes a nivel das infra-estruturas bem 
como da propria pista têm que ser feitas umas 
exigências do “patrão” bernie ecclestone.
O piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, foi 

mais rápido que Sebastian Vettel, da Ferrari, para 
conquistar a sua quinta vitória no GP do Canadá, 

numa luta de líderes optando por estratégias di-
ferentes, Valtteri Bottas completa o pódio para a 
Williams. Hamilton perdeu para Vettel na larga-
da, mas parou somente uma vez, enquanto o seu 

rival parou duas, para retomar a liderança da pro-
va. Bottas, outro piloto que parou somente uma 
vez, beneficiou de uma parada tardia para surgir 
em terceiro e conquistar o melhor resultado da 
Williams nesta temporada .Nico Rosberg conse-
guiu terminar somente em quinto, depois de um 
contato na primeira volta com seu companheiro 
Hamilton, diminuindo a  sua vantagem na lide-
rança do campeonato para apenas nove pontos. 
O chefe da equipe Ferrari, Maurizio Arrivabene, 
admite que errou ao fazer chamada estratégica 
que tirou a vitória de Sebastian Vettel no GP do 
Canadá. 
Assim que as luzes apagaram, Vettel aprovei-

tou uma rápida largada para pular na frente dos 

pilotos da Mercedes, que tocaram rodas na tra-
vagem para a Curva 1. Hamilton permaneceu 
na pista para manter a segunda posição, atrás de 
Vettel, enquanto Rosberg acabou por sair  da pis-
ta e eventualmente retornando na nona posição.
Hamilton começou a se aproximar de Vettel ao 
longo da corrida, mas não conseguiu , apesar de 
ter conseguido ficar dentro da zona de DRS nas 
duas retas.Vettel iria em breve entregar a lideran-
ça, no entanto, ao trocar seus pneus ultramacios 
para supermacios assim que o Safety Car Virtual 
fechava derivado ao estouro do motor do carro 
de Jenson Button. Ao colocar os pneus de banda 
vermelha, Vettel e Ferrari descartaram a estraté-
gia de uma parada, com a Pirelli tendo selecio-
nado o composto macio como obrigatório para 
a corrida. Com os pilotos à frente parando para 
calçar os pneus macios, nas estratégias planea-
das de uma só parada, Max Verstappen defendeu 

bravamente a sua quarta posição de Rosberg, 
que fez a sua segunda parada por conta de um 
furo nos pneus, e chegou a rodar na chicane final 
ao tentar a manobra. Kimi Raikkonen copiou a 
estratégia do seu companheiro Vettel, mas faltou 
o mesmo ritmo, terminando em sexto, à frente de 
Daniel Ricciardo. Nico Hulkenberg e Sergio Pe-

rez conseguiram ambos marcar pontos pela For-
ce India ao terminarem em oitavo e 10º lugares, 
respectivamente, separando-os o piloto da Toro 
Rosso, Carlos Sainz Jr., que largou em 20º.
Fernando Alonso pediu para abandonar a cor-

rida na fase final, mas lhe foi negado, cruzando 
a bandeirada em 11º, à frente de Daniil Kvyat 
(Toro Rosso) e Esteban Gutierrez e Romain 
Grosjean, dupla da Haas. No final da corrida 
Fernando Alonso comentou: “Foi uma corrida 
difícil, não tínhamos o ritmo para ser competiti-
vos. Eu perguntei sobre a possibilidade de insta-
lar pneus novos para as últimas voltas, mas acho 
que era um pouco arriscado demais: estávamos 
em 11º lugar e prontos para marcar um ponto ou 
dois no final, se algo acontecesse à nossa frente. 
Ainda assim, eu fiz mais de 50 voltas com os 
pneus – e quem parou duas vezes estava muito 
mais rápido do que eu. Acho que foi um pouco 
de azar – precisávamos realmente de um pouco 
de chuva ou de um carro de segurança para nos 
colocar de volta na luta. Em última análise, pen-
so que a nossa estratégia foi a mais acertada – era 
a maneira mais rápida de ir até a chegada. De 
qualquer forma, agora vamos trabalhar duro para 
tentar melhorar o ritmo para a próxima corrida.”  

hÉlder diAS
FotoS SylVio MArtinS

hDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Mas vejamos a nossa semana :
Quinta-feira, dia das portas aber-

tas no Circuito Gilles Villeneuve, 
embora estivesse frio centenas de 
pessoas bravaram esta temperatu-
ra, não deixando de marcar a sua 
presença para receberem em troca 
uma fotografia ou um autógrafo, 

do seu piloto favorito. Nós cá es-
tamos também e fomos antes de-
mais verificar os pneumáticos para 
este fim-de-semana e uma maioria 
dos pilotos escolheu os ultra moles, 
ou ultra doces como lhes quiserem 
chamar... as equipas de ponta, esses 
partiram para a corrida com uma 
escolha unâmine, 3 moles. 2 super 
moles e 8 ultra moles, chegando, 
mesmo a equipa HASS Racing a 
optar por 3 moles e 10 ultra moles... 
será o começo de uma nova era no 
que respeita a escolha de pneus co-
nhecendo-se à partida a exigência 
do traçado?
Sexta-feira, uma temperatura mais 

agradável e muita gente à volta do 
circuito, os FORMULA 1 começa-

ram a atacar a pista às 10h... primei-
ras voltas, não somente encontrar o 
bom acerto para o fim-de-semana 
como também testar e escolher o 
que de melhor exista de pneumáti-
cos e os quais se adaptaram para a 
dura corrida. Lewis Hamilton, Mer-
cedes e vencedor em 2015, foi neste 
P1 o mais rápido embora não muito 
longe do seu companheiro de equi-
pa Nico Rosberg... Vettel, Ferrari, 
rodou bem embora Verstappen Red 
Bull fosse mais rápido que o outro 
Ferrari do finlandês Kimi Raikko-

nen. No P2 Hamilton Mercedes do-
minou outra vez, mas desta feita se-
guido de bem perto pelo FERRARI 
de Sebastiam Vettel. Nico Rosberg 
Mercedes (que passou a segunda 
seccao a ensaiar as asas traseiras 
que irá usar em BAKU no próximo 
grande prémio da EUROPA, fez o 

terceiro melhor tempo seguido dos 
dois Red Bull de Verstappen e Ric-
ciardo.
Efeitos marcantes deste sábado... 

bastante cedo rumámos ao circuito 
e a primeira sessão de treinos tal 
como prevista comecou às 10h e 
esta com uma surpresa: Sebastian 
Vettel está ultra rápido e posiciona 
o seu FERRARI com um magnífico 
tempo de 1 13 919 e isto depois de 
ter feito 21voltas. Verstappen faz o 
segundo tempo enquanto Rosberg e 
Raikkonen deixam Hamilton com o 
quinto tempo da sessão. Uma práti-
ca bem marcada em acidentes como  
Magnussen da Renault a bater forte 
nos muros de proteção, e já cá esta-
mos na parte da tarde para esta ses-

são classificativa e a qual vai marcar 
a posição do primeiro a largar sem 
dúvidas algumas dominado pelo 
Nico Rosberg a roubar a vedeta a 
Vettel. 8 minutos decorridos e Sainz 
bate fortemente contra o muro e faz 
sair a bandeira vermelha para neu-
tralizar a sessão. Quanto a Sainz não 
sofreu algum dano corporal e porta-
-se bem. Lewis Hamilton prossegue 
o seu dia de trabalho e faz 1 13 076 
seg enquanto o seu companheiro de 
equipa Nico Rosberg é mais lento 
de 22 milesimas de segundo. Daniel 

Ricciardo faz o terceiro tempo se-
guido de Bottas, Verstappen e Rai-
kkonen. Alonso passa pela segun-
da vez nesta época a fase final da 
sessão depois de ter conseguido um 
décimo lugar. Lewis Hamilton com 
1 12 812 seg, foi mais veloz que 
Rosberg,Vettel,Ricciardo, Versta-

ppen, Raikkonen, Bottas, Hulken-
berg e como lanterna vermelha 
Fernando Alonso. Vettel disse-me 
“dei tudo por tudo... peço desculpa 
à equipa mas não deu... porém cá 
estarei amanhã, para quem sabe, fa-
zer a diferenca”.
RESULTADOS FINAIS
1- Lewis Hamilton, MERCEDES
2- Sebastian Vettel ,FERRARI
3- Valteri Bottas, Williams
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nani (autor do golo de Portugal): “estive-
mos sempre por cima, mostrámos ser equi-

pa superior. eles sempre com bolas longas, no 
ar, nas quais são muito fortes. tivemos muitas 
oportunidades. este foi o primeiro jogo. que 
nos próximos consigamos alcançar a vitória.
Tivemos o controlo do jogo, mesmo na segunda 

parte. Trocámos bem a bola, mas a Islândia é uma 
equipa muito forte, com jogadores muito fortes fi-
sicamente, muito agressivos a disputar as bolas. A 
segunda parte foi mais complicada, mas tivemos 
boa prestação, dominámos. Agora é descansar e 
preparar os próximos jogos. Isto não é como co-
meça. Temos ainda muitos jogos pela frente.”
Ricardo Carvalho (jogador de Portugal): “Pen-

so que tínhamos o jogo controlado, depois fomos 
penalizados pelo único chuto à baliza com perigo 
que a Islândia fez. Não conseguimos marcar as 
oportunidades para o segundo golo. Ficou mais 

complicado depois de empatarem, o jogo ficou 
mais difícil.
Bola longa ao segundo poste, estamos todos a fe-

char um pouco e o jogador está aberto e acaba por 
estar sozinho e finaliza bem.
Tentamos ganhar, mas não tivemos sorte. A rea-

lidade é isso. No próximo jogo continuar com o 

espírito até agora e tentar vencer.
A outra equipa também é equipa que joga no 

erro, muito bola na frente, e segundas bolas. Esta-
mos atentas e não criaram grande perigo, mas as 
vezes que foram lá foram perigosos e acabam por 
ter sorte, porque fizeram um golo.”

André Gomes (jogador de Portugal): “Não está-
vamos à espera que isso fosse acontecer. Sabía-
mos que podiam criar perigo com futebol direto. 
Tentámos reagir, mas infelizmente não consegui-

mos a vitória. Tentámos circular a bola rápido. 
Sabíamos que iam estar fechados e bloco mais re-
cuado, criámos boas oportunidades de golo, mas 
infelizmente não conseguimos marcar e sofremos 
um golo em lance de futebol aéreo.” 
Nani (autor do golo de Portugal): “Estivemos 

sempre por cima, mostrámos ser equipa superior. 
Eles sempre com bolas longas, no ar, nas quais 
são muito fortes. Tivemos muitas oportunidades. 
Este foi o primeiro jogo. Que nos próximos con-
sigamos alcançar a vitória. Tivemos o controlo 
do jogo, mesmo na segunda parte. Trocámos bem 
a bola, mas a Islândia é uma equipa muito forte, 
com jogadores muito fortes fisicamente, muito 
agressivos a disputar as bolas. A segunda parte foi 
mais complicada, mas tivemos boa prestação, do-
minámos. Agora é descansar e preparar os próxi-
mos jogos. Isto não é como começa. Temos ainda 
muitos jogos pela frente.”
ricardo Carvalho (jogador de Portugal): 

“Penso que tínhamos o jogo controlado, depois 
fomos penalizados pelo único chuto à baliza 
com perigo que a islândia fez. não consegui-
mos marcar as oportunidades para o segundo 
golo. Ficou mais complicado depois de empata-
rem, o jogo ficou mais difícil. Bola longa ao se-
gundo poste, estamos todos a fechar um pouco 
e o jogador está aberto e acaba por estar sozi-
nho e finaliza bem.

euro 2016: nani marCou o 
golo 600 Dos CamPeonatos Da euroPa

o golo de nani frente à islândia, o primei-
ro de Portugal nesta fase final do Euro 

2016, entrou diretamente para a história dos 
Campeonatos da europa, uma vez que foi o 
golo número 600 em fases finais.
O internacional português segue, assim, as pi-

sadas de outros jogadores conceituados que já 

tinha marcados golos «redondos» nos últimos 
europeus: Raúl González marcou o golo 300, 
Thierry Henry assinou o 400 e Xavi Hernandez 
ficou ligado ao golo 500.
Destaque também por se ter registado mais 

uma marca redonda numa fase final em França 
onde já tinha ficado registado o primeiro golo, 
marcado pelo jugoslavo Milan Galic, em 1960, 
tal como o golo 100, com a assinatura de Alain 
Giresse no Euro-84.

goloS CoM núMeroS redondoS:
GOLO 1: Milan Galic (Jugoslávia), Euro 1960
GOLO 100: Alain Giresse (França), Euro 1984
GOLO 200: Kim Vilfort (Dinamarca), Euro 1992
GOLO 300: Raul Gonzalez (Espanha), Euro 2000
GOLO 400: Thierry Henri (França), Euro 2004
GOLO 500: Xavi Hernandez (Espanha), Euro 2008
GOLO 600: Nani (Portugal), no Euro 2016

Portugal DesiluDe,... 
na estreia Do euro 2016
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cOpA AmérIcA
centenário

usA 2016
grupO A j p
1-Estados Unidos 3 6
2-Colômbia 3 6
3-Costa Rica 3 4
4Paraguai 3 1

grupO b j p
1-Peru 3 7
2-Equador 3 5
3-Brasil 3 4
4-Haiti 3 0

grupO c j p
1-México 3 7
2-Venezuela 3 7
3-Uruguai 3 3
4-Jamaica 3 0

grupO D j p
1-Argentina 2 6
2-Chile 2 3
3-Panamá 2 3
4-Bolívia 2 0

2016/06/03 Estados Unidos 0-2 Colômbia
2016/06/03 Costa Rica 0-0 Paraguai
2016/06/07 Estados Unidos 4-0 Costa Rica
2016/06/07 Colômbia 2-1 Paraguai
2016/06/11 Estados Unidos 1-0 Paraguai
2016/06/11 Colômbia 2-3 Costa Rica

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/04 Haiti 0-1 Peru
2016/06/04 Brasil 0-0 Equador
2016/06/08 Brasil 7-1 Haiti
2016/06/08 Equador 2-2 Peru
2016/06/12 Equador 4-0 Haiti
2016/06/12 Brasil 0-1 Peru

cAlENDárIO DOs jOgOs

2016/06/05 Jamaica 0-1 Venezuela
2016/06/05 México 3-1 Uruguai
2016/06/09 Uruguai 0-1 Venezuela
2016/06/09 México 2-0 Jamaica
2016/06/13 México 1-1 Venezuela
2016/06/13 Uruguai 3-0 Jamaica

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/06 Panamá 2-1 Bolívia
2016/06/06 Argentina 2-1 Chile
2016/06/10 Chile 2-1 Bolívia
2016/06/10 Argentina 5-0 Panamá
2016/06/14 Chile 20:00 Panamá
2016/06/14 Argentina 22:00 Bolívia

cAlENDárIO DOs jOgOs

grupO A j p
1-França 1 3
2-Suíça 1 3
3-Roménia 1 0
4-Albânia 1 0

grupO b j p
1-País de Gales 1 3
2-Inglaterra 1 1
3-Rússia 1 1
4-Eslováquia 1 0

grupO c j p
1-Alemanha 1 3
2-Polónia 1 3
3-Irlanda do Norte 1 0
4-Ucrânia 1 0

grupO D j p
1-Espanha 1 3
2-Croácia 1 3
3-Turquia 1 0
4-República Checa 1 0

2016/06/10 França 2-1 Roménia
2016/06/11 Albânia 0-1 Suíça
2016/06/15 Roménia 17:00 Suíça
2016/06/15 França 15:00 Albânia
2016/06/19 Roménia 15:00 Albânia
2016/06/19 Suíça 15:00 França

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/11 País de Gales 2-1 Eslováquia
2016/06/11 Inglaterra 1-1 Rússia
2016/06/16 Rússia 9:00 Eslováquia
2016/06/16 Inglaterra 9:00 País de Gales
2016/06/20 Rússia 15:00 País de Gales
2016/06/20 Eslováquia 15:00 Inglaterra

cAlENDárIO DOs jOgOs

2016/06/12 Polónia 1-0 Irlanda do Norte
2016/06/12 Alemanha 2-0 Ucrânia
2016/06/17 Ucrânia 12:00 Irlanda do Norte
2016/06/17 Alemanha 15:00 Polónia
2016/06/21 Irl. do Norte 12:00 Alemanha
2016/06/21 Ucrânia 12:00 Polónia

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/12 Turquia 0-1 Croácia
2016/06/13 Espanha 1-0 Rep. Checa
2016/06/18 Rep. Checa 12:00 Croácia
2016/06/18 Espanha 15:00 Turquia
2016/06/21 Croácia 15:00 Espanha
2016/06/21 Rep. Checa 15:00 Turquia

cAlENDárIO DOs jOgOs

grupO E j p
1-Suécia 0 0
2-Bélgica 0 0
3-Itália 0 0
4-República da Irlanda 0 0

grupO f j p
1-Hungria 1 3
2-Islândia 1 1
3-Portugal 1 1
4-Áustria 1 0

2016/06/13 Rep. da Irlanda 0-0 Suécia
2016/06/13 Bélgica 0-0 Itália
2016/06/17 Itália 9:00 Suécia
2016/06/18 Bélgica 9:00 Rep. da Irlanda
2016/06/22 Itália 15:00 Rep. da Irlanda
2016/06/22 Suécia 15:00 Bélgica

cAlENDárIO DOs jOgOs
2016/06/14 Áustria 0-2 Hungria
2016/06/14 Portugal 1-1 Islândia
2016/06/18 Islândia 12:00 Hungria
2016/06/18 Portugal 15:00 Áustria
2016/06/22 Hungria 12:00 Portugal
2016/06/22 Islândia 12:00 Áustria

cAlENDárIO DOs jOgOs

agora é a minha vez De Chutar

Mais uma vez 
fomos todos 

convocados para 
marcar presença 

no euro 2016 em França!
A seleção portuguesa de futebol, 

desde há muitos anos transformou-
-se numa paixão de todos os portu-
gueses, seus descendentes e sim-
patizantes espalhados pelos quatro 
cantos do mundo, todos nós vibra-
mos na vitória, choramos na derro-
ta, vivemos com muita emoção cada 
minuto do jogo, cada ataque imagi-
namos o golo, em cada contra ataque 

do adversário fazemos figas para que 
a bola não entre na nossa baliza.
Foi no Europeu 2004, que esta pai-

xão pelas cores da nossa seleção to-
mou outra dimensão até então nunca 
visto e desde então tem sido uma 
loucura ver a nossa gente vibrar em 
cada participação nos europeus e 
mundiais de futebol.
Foi há 50 anos no mundial de 1966 

em Inglaterra que a seleção de Por-
tugal surpreendeu o mundo com 
Eusébio e companhia conseguindo 
alcançar o terceiro lugar!
Será que 50 anos depois Ronaldo 

e companhia vão alcançar a grande 
vitória que escapou em 2004 na final 
com a Grécia?
Mais uma vez, fomos todos convo-

cados a fazer parte da nossa seleção, 
os jogadores mudam, os treinadores 
igualmente mas a nossa participa-
ção não. A nossa posição na estraté-
gia para o sucesso é muito simples, 
apoiar positivamente a nossa equipa 
em cada jogo, festejar em cada vitó-
ria, ser-se um verdadeiro adepto na 
vitória e na derrota.
Cada um dos convocados é chama-

do a se identificar como sendo um 
verdadeiro adepto desta seleção por-
tuguesa, içando a bandeira de Portu-
gal na casa no carro ou no local de 
trabalho.
E quando a gente se cruzar no pas-

seio ou na estrada, erguendo as co-
res de Portugal, possamos levantar a 
mão em sinal de saudação e de ami-
zade.
Nos dias dos jogos vestir as cores 

da nossa seleção e da nossa bandei-
ra!
Vamos todos cantar bem alto o hino 

de Portugal.
A nossa participação no europeu é 

uma excelente maneira de dar a co-
nhecer aos outros povos como somos 
milhares de simpatizantes unidos em 

volta da nossa seleção, e orgulhosos 
das cores da nossa bandeira.
Vamos todos cantar bem alto o hino 

para a vitória.

heróis da bola, nobres jogadores
Seleção da gente, afinal

ganhai com as cores
do nosso Portugal

entre as grandes seleções
o povo transporta a bandeira

e canta da mesma maneira
queremos ser Campeões

 
Marcai golos, marcai golos

na baliza do rival,
Marcai golos marcai golos

Para ganharmos a final
o mais bonito é ver as famílias 
reunidas, pais, filhos , netos e 

avós, todos juntos gritando bem 
alta força Portugal.

Afinal, vamos fazer desta competi-
ção uma festa, não importa se nasceu 
em Portugal ou no estrangeiro o que 
interessa é que somos boa gente!
Força Portugal, chuta para a 

frente, eu também vou chutar à 
minha maneira.

MÁrio
CArVAlho
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