
serviço de análise do seu vinho

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

42 VARIEDADES
DE MOSTO

À SUA ESCOLHA

Mosti Mondiale 2000

AtENÇÃO: sE NÃO tEm sElO DA mOstI 
mONDIAlE é pOrQuE NÃO é mOstI mONDIAlE

VENDEM-SE
BARRIS NOVOS,

IMPORTADOS DE PORTUGAL,
EM CARVALHO E CASTANHO,

DE 5 A 250 LITROS.

GRAPOLO
D’ORO

TINTO OU BRANCO
$40CADA

20 lItrOs

grElhADOs sObrE cArvÃO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BRAS IRO

1851 Ontario E. 
514.563.1211

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961

A VOZ DE PORTUGAL
directeur: Manuel de sequeira rodrigues

ANO 54 | EDIÇÃO Nº6  |  QuArtA-fEIrA, 4 DE juNhO DE 2014                                               www.AvOzDEpOrtugAl.cOm   |   DIstrIbuIÇÃO grAtuItA

Pedro, o Primeiro
carteiro do 
canadá Ver página 6

a festa dos finalistas

Ver página 7

Sábado dia 31 de maio, no subsolo da Igreja Santa-Cruz, onze anos de 
percurso escolar na Escola Santa-Cruz e na Escola Secundária Lusitana 

vieram ao fim. Os finalistas passaram os últimos momentos como estudantes 
da Escola Lusitana a celebrarem com as famílias, os amigos e os professores 
que os apoiaram ao longo dos anos. 

PIRI PIRI PLATEAU
415 MONT-ROYAL EST, 

MTL QC H2J 1W2 • 514 504 6464

PIRI PIRI MASSON
3038 MASSON, 

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

WWW.PIRI-PIRI.CA

*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Combinem.
Poupem.

esPírito santo do imPério da ass.
Portuguesa do esPírito santo

Ver página 4
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cArNEIrO: Carta Dominante: 7 
de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Estará muito 
sensível. Levará a mal certas coi-
sas que lhe digam. Saúde: Impo-

nha um pouco mais de disciplina alimen-
tar a si próprio. Dinheiro: Tendência para 
gastos excessivos. 
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

tOurO: Carta Dominante: O 
Sol, que significa Glória, Honra. 
Amor: Este é um bom período 
para conquistas, use e abuse do 

seu charme. Saúde: Andará com o apare-
lho respiratório fragilizado, seja prudente. 
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança re-
pentina no seu trabalho, esteja atento.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

gémEOs: Carta Dominante: A 
Força, que significa Força, Domí-
nio. Amor: Não se deixe influenciar 
por terceiros, poderá sair prejudi-

cado. Saúde: Cuidado com os seus ou-
vidos. Dinheiro: Não se precipite e pense 
bem antes de investir as suas economias.
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: O Diabo, que significa 
Energias Negativas. Amor: O 
ambiente familiar encontra-se 

bom, aproveite a boa disposição que vos 
rodeia. Saúde: Andará um pouco em bai-
xo, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende 
comprar casa, esta é uma boa altura.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

lEÃO: Carta Dominante: Rainha 
de Espadas, que significa Melan-
colia, Separação. Amor: A amiza-
de dos seus amigos estará agora 

muito evidenciada. Saúde: Possíveis pro-
blemas de intestinos. Dinheiro: Não seja 
pessimista e lute por atingir todos os seus 
objetivos.
Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

vIrgEm: Carta Dominante: 10 de 
Copas, que significa Felicidade. 
Amor: Não dê demasiada confian-
ça a quem não conhece. Saúde: 

O cansaço e o stress não são nada be-
néficos para a sua saúde física e mental.
Dinheiro: Tudo estará equilibrado.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

bAlANÇA: Carta Dominante: O 
Mágico, que significa Habilidade. 
Amor: Momento em que estará 
confiante e, por isso, encontrará 
um clima de equilíbrio nas suas 

relações. Saúde: Possíveis problemas no 
sistema nervoso poderão surgir. Dinheiro: 
Aposte na projeção profissional e poderá 
alcançar os seus objetivos.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
A Temperança, que significa Equi-
líbrio. Amor: Não sofra por anteci-
pação! O que tiver de ser, será!

Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde. 
Dinheiro: Não gaste mais do que pode. 
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

sAgItárIO: Carta Dominante: 
9 de Copas, que significa Vitória. 
Amor: Não desespere, porque 
quando menos se espera surgi-

rá o romance na sua vida. Saúde: Está 
neste momento a passar um período de 
bem-estar físico e espiritual. Dinheiro: 
Nem sempre a vida nos corre bem, esteja 
atento.
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

cAprIcórNIO: Carta Dominan-
te: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. 
Amor: Para os que não tiverem 

par, há a possibilidade de se apaixona-
rem.Saúde: Cuidado com a alimentação 
desequilibrada e os esforços excessivos. 
Dinheiro: Será ajudado na sua profissão. 
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

AQuárIO: Carta Dominante: 8 de 
Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: Uma relação passada 
e que julgava já estar esquecida 

poderá novamente invadir o seu coração. 
Saúde: Seja mais seletivo com a sua ali-
mentação. Dinheiro: Período favorável. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

pEIxEs: Carta Dominante: 6 de 
Paus, que significa Ganho. Amor: 
Notará um afastamento da pes-
soa amada, mas não é nada alar-

mante. Saúde: Muito favorável, aproveite 
e pratique exercício físico. Dinheiro: O 
seu esforço a nível de trabalho será re-
compensado.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

fONDAtEurs
Elísio de Oliveira

josé simões silvestre

hebdomadaire | semanário
25 avril/abril 1961

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

tél.: 514.284.1813
sans frais: 1-866-684-1813
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admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Programação 
semanal

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

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

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

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

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

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

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

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

convite dos mordomos de anjou
Fátima e Silvio Machado convidam todos os interessados a rezarem o terço em sua 
casa de 8 a 13 de junho. São todos bem-vindos no 2068 Place de Malaga, Vimont,  
PQ, Laval, H7M 6C1 e a acompanharem-nos nas grandes festas no 14 e 15 de junho 
na arena Chenier, 8200 Avenue Chenier. 
para mais informações: 450-669-3673 ou 514-594-1530.
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514.483.2362

rosavelosa1@gmail.com

contacto
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Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount

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

EDITORIAL

comemorações do 10 de junHo dia de Portugal

A Língua Portuguesa é o laço que nos une no 
Canada e no Mundo a Portugal. Uma Língua 

de Memórias, Língua de Arte de Conhecimento, 
do Valor Económico, de Diálogos e uma Língua 
de Oito Países.
os organismos portugueses no Québec têm tido, e 

continuarão a ter, um papel determinante por refor-
çanarem o conhecimento da Língua portuguesa e a 
sua valorização económica: promovendo e realizando 
uma série de atividades em estreita articulação com 
os comerciantes  a comunidade e governos.
em 2014 o Festival portugal internacional de Mon-

tréal, reforça a nossa identidade. são várias as  ati-
vidades, que em muito contribuirão para um maior 
conhecimento da Língua e da História portuguesa no 
Québec. das atividades destacam-se a exposição de-
dicada ao potencial económico da Lígua portuguesa, 
da autoria do camões, instituto da cooperação e da 
Língua, com a promoção no Québec dos estudos por-
tugueses e Lusófonos do departamento de Literaturas 
e Línguas Modernas da universidade de Montreal e 
com o apoio da caixa portuguesa desjardins.
a inauguração teve lugar no dia 3 de junho na sede 

da caixa portuguesa, na presença do secretário de 
estado das comunidades portuguesas, josé cesário 
do embaixador no canada josé Fernando Moreira da 
cunha, muitos convidados do Québec, e foi apresen-
tada por Luís aguilar professor do camões na uni-
versidade de Montréal. a exposição contém 17 pai-
néis ilustrados, com texto em português e francês... 
destaca dados estatísticos, fotografias e vai continuar  
no mesmo espaço até dia 30 de agosto. a partir de 
setembro estará exposta na grande Biblioteca da 
universidade de Montréal.
o Festival portugal internacional de Montréal com 

uma equipa que trabalha duro, procura apoios nas as-
sociações, que já vivem com dificuldades, nos comer-
ciantes que são sempre a peça-base e por fim temos as 
palavras compridas, ditas pelos governantes que nos 
visitam com o corpo moído do calor e das horas pas-
sadas em viagem... com as botas na última camada 

da sola e arrepio-me só com a perspetiva de ficarem 
de pés nus no terreno da comunidade que os recebe, 
para comemorar- o 10 de junho dia de portugal, de 
camões e das comunidades portuguesas no Mundo.
a comissão organizadora do Festival é constituída 

por: joe puga presidente, conceição Ferreira, Lina 
pereira, alberto Feio, antónio Moreira, antero Bran-
co, Francisca reis, Herman alves, joaquim pedrosa, 
anabell pereira, nelson pereira, diane Borges, Leo-
nardo soares, elizabeth pereira, Mário Figueiredo, 
sandy santos e paulo jones. o festival tem parcerias 
com: centro de arte e eventos dom Henriques, al-
cide alves, estrela do oceano, Helena Loureiro, por-
tus call, casa dos açores, associação portuguesa do 
espirito santo de Hochelaga e da caixa portuguesa 
desjardins.
Vários artistas convidados da comunidade, dos 

açores, Brasil, angola e de portugal: cláudia Madei-
ra, cathy pimentel, Luís duarte, jordelina Benfeito, 
antónio Moniz, ranchos Folclóricos, Viviana Lou-
renço, paulo ramos, Maria silva, poesia com ade-

laide Vilela, pop-rock- Ménage, roberto Leal e um 
desfile na procissão do Divino Espirito Santo... entre 
os dias, 6 e 10 de junho. ponto de encontro Missão 
santa cruz e ainda no parque de portugal e parque 
dos açores.
É muito gratificante ter os artistas sempre a dizer 

sim, porque sem eles a cultura portuguesa no Qué-
bec, não teria a mesma grandeza e a juventude estaria 
mais longe de Portugal. Sejam confiantes na manu-
tenção de determinados valores da nossa História, das 
nossas tradições, da nossa língua porque no lugar de 
condecorações sem «júri», haverá sempre um «júri» 
frente ao vosso palco: o povo português residente no 
Québec.
A música e a boa disposição são ingrediantes para 

um tempo bem passado e comemorar o dia de Por-
tugal, com uma grande festa de encerramento... O 
programa é extenso, consulte o Jornal A Voz de 
Portugal para conhecer e descobrir tudo do Fes-
tival Portugal Internacional de Montréal para co-
memorar o dia do Portugal.

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

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

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

Domingo: 10h00-13h30
10$
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

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

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

   Visualizador e Voice mail e 

   reencaminhamento das chamadas3

   Chamada em espera e chamada de conferência

   Nenhuma visita técnico necessário

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

por
mês1

Você poderia guardar
o seu número
telefone atual4

Para os clientes Fido
45$

por
mês9

v
v

v

Pacote de um telefone inteligente
   1 Go de dados5

   Chamadas ilimitadas em todo o tempo6

   através do Canadá+

   Textos ilimitadas7

     (Texto, imagem, e vídeo internacionais)

   Visualizador e Voice mail8

v
v

v
v

Este serviço é separado
o telefone sem fi o.
Aparelhos para Telefonia
residencial necessária.
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esPírito santo do imPério da
associação Portuguesa
do esPírito santo

O Espírito Santo está passando por aqui... Era 
assim que se cantava,  durante a semana do 

terço. Lembro-me quando era rapaz de ir a prati-
camente, todos os terços na minha freguesia, por-
que depois  da reza, faziam-se  jogos e na maioria 
deles, o prémio, era se dar um beijo numa rapa-
riga. Hoje, já avô, saía da baixa da cidade para 
ir até à Associação Portuguesa do Espírito San-
to, porque depois, o Grupo do Só Forró, liderado 
pelo José Fernandes, animava o serão.
em Hochelaga, a festa em louvor da santíssima 

trindade, tem um sabor diferente. até, mesmo, o es-
paço cultural é diferente. É o único aonde se reali-
za a bezerrada com “pézinho”. uma moda em que 
os cantadores, em rima, agradecem às pessoas que 
oferecem a carne para a festa, a todos os benfeitores 
e irmãos do espírito santo. e também somente nes-
ta colectividade  que se canta, na festa ao divino, a 
“Cantoria ao Desafio”. 
sexta-feira passada, dia do “picado” (carne guisa-

da), outra iguaria que só lá se faz. chama-se de pica-
do, porque se pica as miudezas da vaca muito miudi-
nhas, dando assim ao guisado, um paladar especial.
o grupo que se deslocou dos açores para animar es-

tes festejos, o só Forró, mais uma vez, encantou com 
a sua boa disposição e cantigas. deslocando-se, mesa 
a mesa, cantando algo relacionado com as pessoas 
que lá se encontravam. Quando chegaram à mesa 
aonde se encontrava o artur couto, ex-presidente 
desta agremiação, o josé Fernandes cantou assim: 
- conseguindo os meus trajes | e ao fazendo o meu 
papel/ Boa noite para as Lajes/boa noite s. Miguel 
| s. Miguel é verdadeiro | e tem sempre os seus tra-
jes/porque ele é o padroeiro | da freguesia da Lajes. 
Quando foi cantar às senhoras da cozinha, disse esta 
cantiga: -Minha ideia é curiosa | Ó gente aqui me tens 
| a comida estava saborosa | vocês estão de parabéns. 
e assim, durante o serão cantou tanto para a risada, 
como para dar um carinho a alguém.
no sábado, outro dia muito animado e com festa 

cultural, tony resendes, Brian Ferreira, ao som do 
New Touch e ainda o Só Forró, fizeram o povo dan-
çar e divertir-se até às altas horas da madrugada.
no domingo, não foi possível sair da associação 

em procissão, como habitual, devido às ruas estarem 
fechadas para o “tour de Ville en Velo”. então saiu-

-se do parque pierre de coubertin em direção à igreja 
notre-dames-des-Victoires. a missa de festa foi pre-
sidida pelo reverendo padre pierre Bougie, acolitado 
por alvarina e antónio Faria e ainda com o diácono 
antónio ramos. a animação esteve a cargo do gru-
po coral santo cristo, liderado pela dona Filomena 
amorim. o padre Bougie escolheu para a cerimónia, 
as leituras e o evangelho do domingo de pentecostes. 
com um português impecável, o director do seminá-
rio de Montreal, na sua homilia, deu-nos uma grande 
lição de teologia. No final da missa, coroou catorze 
crianças e adultos. após a bênção das coroas e es-
tandartes, a Banda de nossa senhora dos Milagres, 
interpretou no interior da igreja, o Hino do espírito 
santo, fazendo vibrar as paredes daquele templo. o 
regresso a Hochelaga, fez-se em procissão, acompa-
nhada pela Filarmónica do divino espírito santo de 
Laval e pela Banda de nossa senhora dos Milagres. 
ao chegarmos à associação foram servidas as tradi-
cionais sopas do espírito santo, carne, vinho e massa 
sovada. o divertimento da tarde e do serão, esteve a 
cargo das duas filarmónicas, do Tony, do Brian e do 
Só Forró, que no final do seu espetáculo e antes de 
se despedirem, fizeram a surpresa de apresentar, jun-
tamente com elementos da associação, um bailinho 
de carnaval, tendo o Michael costa como mestre do 
pandeiro. 
josé Fernandes, ao despedir-se de mim, deixou esta 

mensagem à comunidade: - “Que nenhum de vós fi-
cará só-cada pessoa é pioneira-que veham com o só 
Forró-sempre para a ilha terceira | e quando à ter-
ceira chegar-à nossa terra que é portugal | o chão 
eu vou beijar-em nome de portugal”. se forem em 
junho aos açores, eles vão estar em s. Bento, onde o 
só Forró nasceu, nos dias 8 e 9 no Faial, 14 em santa 
Maria e do 21 ao 26 nas sanjoaninas. Muito obriga-
do ao só Forró, e em particular aos músicos que cá 
estiveram, paulo Henrique, violão, Filipe costa, ca-
vaquinho, david Loureiro, bandolim, rui Laranjeira, 
acordeão e ao josé Fernandes.
na tiragem dos pelouros do espírito santo houve 

muita emoção. o primeiro domingo saiu a um grupo 
de amigos da apes, o segundo a Marco paulo Fer-
reira, o terceiro a josé timóteo, o quarto a Francisco 
rocha, o quinto à apes, o sexto a Álvaro godinho e 
o sétimo a Feliciano Ferreira. 
Ao Décio e a toda a sua equipa, muitos parabéns. 

O Paulo Henrique, de lá de cima, sentiu, certa-
mente, muito orgulho, da maneira que seu irmão 
e o seu executivo organizaram a festa em Louvor 
do Divino Espírito Santo. Bem-haja.

AnTERO BRAnCO
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grandes atuações do rancHo
folclórico “Praias de Portugal”

O Rancho Folclórico “Praias de 
Portugal”, acaba de escrever 

duas páginas com letras de ouro, que 
ficarão  nos anais do Clube Portugal 
de Montréal, enchendo de orgulho a 
nossa Comunidade em Montréal.
e quem poderá testemunhar tal even-

to?...somente quem pôde assistir às suas 
atuações que foram notáveis, de uma 
mestria e de um talento irrepreensível.
Foram dois fins de semana “na estra-

da” e cerca de 1.500Km percorridos, 
indo desde Mississauga e niagara-Falls 
na nossa vizinha província do ontário-
-Canadá no passado fim de semana, 
onde numa extraordinária atuação, se 
demonstrou o que nos vai na alma, o 
gosto pelo folclore, as nossas tradições, 
a nossa cultura. era ainda bastante cedo, 
quando este grupo se “pôs ao caminho” 
em direção a Missisauga mas, sem ab-
dicar de visitar as cataratas de niágara, 
essa imponente maravilha da natureza, 
que nos proporcionou momentos de pra-
zer e convívio, tendo os que ainda não 
conheciam, aproveitado para se deliciar 
com aquele aparato maravilhoso. se-
guimos então ao nosso destino que era 
Mississauga, onde nos esperava uma 
organização de festas bem organizada 
e um ambiente propício aos aficionados 
do folclore. numa sala repleta de gente, 
(com um repasto de fazer cobiça a qual-
quer “bom garfo”), tendo também por 
companhia outros ranchos convidados, 
teve o “praias” a incumbência de repre-
sentante de Montréal. simplesmente 
fantástico…com uma atuação perfeita, 
foi o nosso rancho variadísimas vezes 
agraciado com fortes ovações para jú-
bilo dos nossos elementos, treinador e 
diretores responsáveis. 
Foi uma noite de folclore e de conví-

vio para jovens e adultos mas, onde é 

sempre muito apreciado o nosso grupo 
infantil que, com a irreverência, própria 
da sua idade, fez jus a uma notável noite 
de folclore e de amizade. como a noite 
era já bem adiantada, seguimos para o 
Hotel onde pernoitámos, satisfeitos de 
ter o nosso dever cumprido, e, bem! era 
manhã (do dia imediato) e…tudo a pos-

tos para o regresso a Montréal, sabendo 
que a viagem seria longa, ninguém se 
fez esperar…e lá partimos, Montréal 
esperáva-nos.
depois de um longo percurso, chegá-

mos. cansados da viagem?...sim mas, 
com a sensação de que fizémos uma ex-
celente digressão e que soubemos mos-
trar o nosso folclore e a nossa cultura. o 
nosso muito obrigado por este momento 
inesquecível. No fim-de-semana imedia-
to nova digressão, desta feita a newark 
- new jersey, nos estados unidos. eram 
cerca das 4h da manhã, quando os nos-
sos jovens... menos jovens, começavam 
a juntar-se na sede do clube portugal de 
Montreal, para “se porem ao caminho”... 
estavam em polvorosa, ansiosos! che-
gou o autocarro... foi uma azáfama; era 
as malas, eram os instrumentos, enfim, 
depois de tudo e todos bem acomoda-
dos, partimos com destino a newark-
-new jersey, (usa). Mais uma longa 
viagem, chegámos ao p.a.c.a. (por-
tuguese american civic association) 
- union em new jersey-usa, onde ti-
vemos uma calorosa receção por parte 
da organização da festa. depois de nos 
termos recomposto da longa viagem, 

chegou o momento da nossa atuação. 
tendo como entrada uma “cana-verde”, 
essa música e dança tão características 
do norte do nosso país (Minho), depois 
o “Vira”, passado pela “chula”, pelo  
“Vira”…etc. etc., foi um nunca mais 
acabar de música e dança como gostam 
e sabem os naturais daquela região de 

portugal. em suma: mais um êxito, a 
juntar a tantos outros. estão de parabéns 
estes magníficos Elementos, Treinador 
e directores, que tão bem sabem digni-
ficar a raça lusitana, com brio, nobreza 
e altivez. era uma longa noite. o can-
saço era bem patente. Fomos descansar 
pois mais uma longa viagem de regresso 
a Montréal, era inevitável. pela manhã 
cedo, já todos “em forma”, partimos da 
unidade hoteleira, deixando a bonita ci-
dade de newark em direção a nova ior-
que! era o delírio nas nossas ostes. com 
uma visita (breve, claro) com um “guia” 
experimentado, percorremos algumas 
zonas daquele “mundo” deslumbrante, 
de sonho e grandeza. e, como não é to-

VITOR GOnçALVES

ao divino esPírito santo
COJOP

Celebrando – se o trigésimo 
quinto aniversário das festivi-

dades do Divino Espírito Santo em 
Montreal, cabe a honra aos futuros 
mordomos de levarem a efeito esta 

dos os dias que se visita nova York, foi 
um “mar” de fotos e de recordações… 
foi o culminar de sonhos e desejos para 
muitos, principalmente para quem nun-
ca tinha visitado aquele lugar. Mas, com 
muita mágoa, tivemos que retroceder 
caminho e...voltar a Montreal. sempre 
sorridentes, fizemos o percurso a cantar 
ou a contar histórias engraçadas, onde 
a Fernanda, a olinda, a rosa, o carlos, 
entre outros, foram exímios animado-
res. assim chegámos “a casa”, cansados 
daquele longo percurso mas… sempre 
prontos para novas aventuras e festas 
de folclore (entre outras). este naipe 
de homens e mulheres que compõem o 
rancho Folclórico “praias de portugal”, 
agradecem do fundo do coração, estes 
e outros convites em representação do 
clube portugal de Montréal, esse grande 
baluarte da cultura e valores humanos na 
comunidade portuguesa de Montreal. 
esperamos por mais eventos desta natu-
reza.
Esta semana, vai decorrer na Sede 

do Clube Portugal de Montréal, 4397 
Boul. St. Laurent, uma exposição 
tendo por tema “O Fado”. Havendo 
também a passagem de um filme. Es-
tes temas, estão integrados nas Co-
memorações do 10 de Junho, dia de 
Camões, de Portugal e das Comuni-
dades. Informamos que o nosso Ran-
cho, vai estar presente na “Parada” 
que irá ter lugar no domingo dia 8 de 
junho de 2014 e vai atuar na Igreja 
Portuguesa, pelas 16 horas.

grande celebridade nos dias 6, 7 e 8 
de Junho de 2014 num sentido mera-
mente religioso.
como signo da terceira pessoa da 

santíssima trindade, a coroa, a ban-
deira e o cetro, são objetos de um culto 
religioso que nos enche os corações de 
alegria, fé e amor.
desta saga iniciada pela rainha santa 

isabel e o seu trovador d. dinis, surge 
o culto que se torna em religião nacio-
nal.
a festa do divino espírito santo teve 

a origem na cidade de alenquer em 
portugal, com a rainha santa isabel e 
d. dinis. eles criaram um modelo fes-
tivo que se veio a espalhar pelos aço-
res e Brasil.
Assim as festas remontam aos pri-

mórdios do povoamento no arqui-
pélago e constituem um dos eluci-
dativos testemunhos de fé do povo 
açoriano.
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Pedro, o Primeiro
carteiro do canadá

MIGUEL FéLIx

quarta-feira, 28 de maio de 2014, no salão no-
bre da Missão santa cruz, a comunidade por-

tuguesa de Montreal teve o privilégio de assistir à 
apresentação do documentário sobre a vida do pri-
meiro carteiro do canadá, o nosso compatriota pedro 
da silva, tendo sido uma oferta da desjardins caixa 
portuguesa. Foi na presença do produtor e realizador, 
o sr. Bill Moniz, e com o personagem principal, o sr. 
Billy rioux (pedro da silva), que o documentário foi 
apresentado, numa sala cheia de várias personalida-
des. a sala contou com a presença da sua excelentís-
sima pessoa o embaixador de portugal no canadá, 

dr. josé Moreira da cunha, o cônsul de portugal em 
Montreal, dr. Fernando demée de Brito, o presidente 
da desjardins caixa portuguesa, sr. emanuel Linha-
res, e de dois descendentes de pedro da silva, a sra. 
Francina dassylva e a sra. Linda portugais.
o documentário, que é o primeiro sobre a vida do 

português, pedro da silva, primeiro carteiro da no-
va-França, terra colonial da França na américa do 
norte, é baseado no livro de carlos taveira, «Mots 
et marées». pedro da silva é tradicionalmente con-
siderado pelos correios do canadá como o primeiro 
carteiro canadense. ele nasceu em Lisboa por volta 
de 1647, mudou-se para o canadá em 1673, casou-se 
com jeanne greslondisse jolicoeur, uma canadense 
com quem teve uma numerosa descendência. Mor-
reu na cidade de Quebeque a 2 de agosto de 1717. 

o documentário apresenta os pormenores da vida de 
pedro da silva, mas também do reconhecimento no 
país. em 2003, depois de vários esforços, um selo foi 
editado em memória e em reconhecimento ao primei-
ro carteiro. 

este documentário é bastante interessante para to-
dos. até os mais novos. um jovem presente, tho-
mas, gostou muito do documentário por ver a descen-
dência do pedro da silva, reunida no parque pedro da 
silva, em Laval. o pedro da silva não é só o orgulho 
dos seus descendentes, mas também de uma coletivi-
dade, porque ele é um exemplo para os luso-descen-
dentes por se ter implicado muito na construção deste 
país. não é por nada, que um projecto concebido á  
sua memoria está a ser pedido pelas comunidades 
portuguesas. Facto curioso, o actor Billy rioux, que 
é imagem física do pedro da silva, é um histórico 
aventureiro. o produtor estava à procura de um navio 
da época, e encontrou, através da internet, o jovem 
Billy rioux, que vem do Bas-saint-Laurent. Foi as-
sim, que ele ficou implicado no projeto, e ficará liga-
do à imagem de pedro da silva, por várias gerações.
Parabéns à Desjardins Caixa Portuguesa, à 

Missão Santa Cruz e ao Sr. Francisco Salvador 
por esta atividade instrutiva, mas também ao 
produtor Bill Moniz por nos ter oferecido esse 
documentário sobre uma pessoa chave na cultu-
ra popular portuguesa do Canadá. Quem quiser 
comprar uma cópia deste documentário, pode 
fazê-lo através do Site Web:
www.pedrodasilva.ca. 
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Que terra tão linda 
Que terra tão linda,linda,linda linda.!

Verdadeiro sonho e cenário romântico,
Com que,por magia,os nossos olhos brinda,

No seio das águas,o Oceano Atlântico !..

Um recanto de paz entre o mar e os céus
Onde o azul e verde surgem de mão dada,

Sinal inegável de que a mão de Deus
Passou nesta terra,a deixando encantada…

Pelo mar modelado e p`la força da terra,
Coração de lava que fuma e fervilha

Sob os nossos pés,eu fico impressionado
Nas Furnas,caldeiras,atracção da ilha

Qualquer uma delas,destas maravilhas
Polvilhadas neste oceano de água infinda,

De entre as nove irmãs,ou pérolas,nove ilhas
Dos Açores,qual será mesmo a mais linda ?

E ao ver as panelas no chão embutidas,
Fico fascinado com a natureza

E como as pessoas dela são servidas
O tão singular cozido à portuguesa…

Meio adormecido pela encenação
Do lago e montanha,vagueio em quimera,

Esqueço que estou no centro de um volcão
Que ainda fumega,e em plena cratera…

Depois o barulho por dentro a roncar
E o solo que treme por baixo de cnós
E o cheiro do enxofre,fazem meditar

Sobretudo quando nos achamos sós…

Que prados tão verdes e subindo a colina
Onde se vislumbra na encosta escarpada
Gado ruminante em cada curva,esquina,

E hortências floridas,na berma da estrada…
Fernando André

CAnTInHO DA POESIA

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

514-374-2395

aStrÓLogo – grande mÉdium Vidente
profeSSor aidara

falo português

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanLon SanderS teixeira
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

Poesia aos costumes
tradicionais da

minHa Pátria
Patria amada terra mãe

Doce ninho, lar dos meus Pais
Como Poderei esquecer tento bem

O carinho, beijos e tudo mais
Na escola as primeiras vogais
Os cantares e poesias teatrais!

Saudades das bonecas de farrapos
Dos Carrócos de madeira e do botão

A cabra céga a loiça de cacos
A bola, a bilharda e o pião!

Olhai a Marcha Popular
Bairro Alto e a Moraria

Balões, fuguetes a estalar
No olhar tanta alegria!

Menjarícos e craveiros
Sto. António casamenteiro,
Tanto Amor, tanta paixão

É noite de São João!

Fados, guitarradas e paineis
Namoriscos cerenatas ao luar

Duas grandes romarias e farneis
Desfolhadas da vermelha espiga encontrar

Nos campos e nas cearas a cantar
O alegre vira de Maria e Maneis!

Ávores que vi meu Pai plantar
E nela o cantar de um passarinho

AQ linda primavera a chegar
Um ninho naquele raminho

Com fruta madrinha a brilhar
Vendimas e figos de pinho mel

É saudosa colheita de S. Miguel!

A grande lareira saborosa
Castanhas e a prova do vinho
Como a vida era maravilhosa

O inesquecível dia de São Martinho

Recordar, é viver uma vez mais
Os nossos costumes tradicionais
Saudades de Pais, Avós e irmãos

De toda a nossa geração!

Até amigos vizinhos e animais
Saudades tantas me deixais!
Do Novo Ano, Natal sem igual

Tudo isto é ser Português
É gritar com altivez

Viva o nosso Portugal
Odete Vasconcelos

a festa dos finalistas 
Sábado dia 31 de maio, no subsolo da Igreja 

Santa-Cruz, onze anos de percurso escolar na 
Escola Santa-Cruz e na Escola Secundária Lusi-
tana vieram ao fim. Os finalistas passaram os úl-
timos momentos como estudantes da Escola Lu-
sitana a celebrarem com as famílias, os amigos e 
os professores que os apoiaram ao longo dos anos. 
Antes da grande celebração que continuou na noi-
te adentro houve uma celebração conduzida pelo 
Sr. Padre José Maria seguida pela entrega dos 
diplomas pelo Professor Barros, pela Professora 
Teresa, e pela Professora Célia. 
Nos dois dias antes do dia os finalistas com a ajuda 

de vários pais prepararam a sala para uma noite de 
celebração. o tema escolhido pela turma foi as praias 
de portugal. o tema transbordou na decoração com o 

uso do azul e os vários tipos de conchas utilizadas em 
diferentes maneiras. cada mesa também tinha uma 
praia associada a ela. celebramos todos juntos uma 
língua que nos une todos e a passagem de 20 alunos 
que ao longo dos anos se esforçaram para estudar 
uma língua que continua a evoluir, sendo ela uma das 
mais importantes no mundo inteiro. 
gostaria de agradecer a todos e a todas que tiraram 

do tempo deles para nos ajudarem a fazer da nossa 
festa de finalistas um momento inesquecível na nossa 
vida. Há também outro grupo de pessoas que mere-
cem a nossa apreciação e são os nossos professores 
que nos apoiaram ao longo desta aventura. também 
graças a eles saímos desta aventura com língua e cul-
tura, o mundo ao nosso alcance. o professor Barros 
também nos acompanhou ao longo destes onze anos 
de estudo. Finalmente gostaria de agradecer aos ou-
tros dezanove finalistas que fizeram desta viagem de 
onze anos inesquecíveis. não podia querer melhores 
pessoas para passar e terminar onze anos de percurso 
escolar. nunca mais vou-me esquecer dos inúmeros 
momentos que passamos juntos partilhando uma lín-
gua comum, o português.          

AUSTIn M. SIMõES-GOMES
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carlos leitão: um Português
nas finanças do QueBeQue
natural de Peniche, Carlos Leitão é o novo mi-

nistro das Finanças do governo do quebeque, 
a segunda maior província do Canadá. Membro 
do Partido Liberal, que classifica de “centro-cen-
tro”, o português diz que quer pôr em dia as fi-
nanças desta nação com 8,5 milhões de habitantes, 
combatendo uma dívida pública que considera 
excessiva e défices que tendem a tornar-se cróni-
cos. Alguma semelhança com Portugal?

“o Quebeque é uma província rica, com um piB 
per capita de 30 mil dólares (22 mil euros), com bons 
recursos humanos, financeiros e naturais, mas tam-
bém tem um nível de dívida pública muito elevado e 
défices orçamentais que, sem serem muito grandes, 
são quase de natureza estrutural e é isso que eu me 
proponho combater”. carlos Leitão, o novo ministro 
das Finanças do Québec reconhece que neste diag-
nóstico até “há alguma semelhança com o portugal 
de 2005/2006 quando havia uma dívida que ia subin-
do e um défice que não se controlava”.

a importância que atribui ao equilíbrio das contas 
públicas do Quebeque não é seguida pelos seus opo-
sitores, tanto à direita como à esquerda, que lhe criti-
cam essa prioridade. Afinal, o défice desta província 
com 8,5 milhões de habitantes (um milhão e meio 
menos do que em portugal) é de apenas 1% do piB.
“Mas é estrutural!”, insiste o ministro, que prepara, 

neste momento, o próximo orçamento para a maior 
província do canadá e a segunda mais populosa do 
país. um orçamento que terá de defender no parla-
mento perante as esperadas críticas do partido Qué-
becois (à esquerda) e da caQ – coalition avenir 
Québec (à direita). os próximos dias serão difíceis 
para o ministro.
Quando, em 1975, o jovem carlos Leitão, então 

com 19 anos, aterra com a família (pai, mãe e mais 
quatro irmãos) em Montreal estava longe de pensar 
que um dia estaria no epicentro da política canadia-
na. natural de peniche, já tinha corrido algum mundo 
pois vivera dois anos em Moçambique. incapazes de 
prever os ventos da História, os pais tinham partido 
para Lourenço Marques (hoje Maputo) em 1973, um 
ano antes do 25 de abril. em 1974 já estavam de vol-
ta a peniche. e em 1975 resolveram emigrar para o 
canadá.
Carlos Leitão nasceu em 1959, filho de um pai con-

tabilista. estudou no externato atlântico em peniche 
e no Liceu de Leiria. em Lourenço Marques, onde 

o pai exerceu a mesma profissão que em Portugal, 
frequenta a faculdade de economia durante um ano. 
Quando regressa a portugal encontra um país “virado 
do avesso”. ainda se inscreve no isceF (hoje iseg), 
mas conta que só conseguiu ir a algumas aulas por-
que no turbilhão do prec, em 1975, havia greves 
quase todos os dias.
estabilidade académica só voltaria a tê-la na uni-

versidade Mcgill, em Montreal, onde se matriculou 
quando chegou ao canadá. durante os seis anos que 
ali estudou, trabalhou sempre em part-time para po-
der pagar as propinas e manter alguma independên-
cia financeira relativamente aos pais.
conclui a licenciatura em 1980, faz um MBa tam-

bém na Mcgill e começa a trabalhar no Banque 
royale. pode dizer-se que começou por baixo. du-
rante quatro anos trabalhou nos balcões das sucursais 
de Montreal até que em 1984 surgiu a oportunidade 
de entrar no departamento de economia do banco. 
trabalhou em Montreal e toronto e em 2003 era eco-
nomista sénior, sendo também o porta-voz do banco 
para falar à imprensa e responsável pelas relações 

públicas.
É nesse ano que muda de banco. Mas não de profis-

são. carlos Leitão entra directamente como econo-
mista-chefe no Banque Laurentienne. É como quadro 
deste banco que em 2008 é considerado pela Bloom-
berg news como o segundo melhor economista do 
mundo ligado à previsão de indicadores económicos.
em 2013, porém, decide abandonar a carreira de 

economista e ingressa na política, tornando-se mili-
tante do partido Liberal do Québec.
“nas minhas funções de economista eu tinha con-

tactos muito próximos com alguns políticos, mas não 
tinha militância política”, contou ao pÚBLico. a 
sua aproximação ao partido Liberal foi lenta: “come-
cei por participar em acções de estratégia da platafor-
ma económica do partido e depois convidaram-me 
para me dedicar a tempo inteiro”.
em setembro de 2013 está envolvido na redacção 

do programa eleitoral do partido Liberal e já este ano 
envolve-se activamente na campanha eleitoral. ga-
nha as eleições em 7 de abril e no dia 24 é nomeado 
ministro das Finanças do governo do Quebeque.
 “o sistema federal é bastante descentralizado e os 

governos provinciais têm uma grande autonomia em 
termos de políticas fiscal, orçamental, social... Só não 
têm as relações externas”, explica.
Mas politicamente em que área se situa o partido 

de carlos Leitão? “o partido Liberal é centro-centro. 

num contexto europeu seria centro-direita, mas num 
contexto norte-americano é centro-centro. o partido 
Quebecois é social-democrata e está à nossa esquer-
da e do outro lado está o caQ que é mais direita. 
nós ocupamos o centro e abrimos os braços e empur-
ramos para a direita e para a esquerda”, prossegue, 
divertido.
a ascensão de um penichense a ministro não esca-

pou à atenção da assembleia Municipal de peniche, 
que se congratulou com o êxito do ilustre filho da 
terra. e em Montreal? “os portugueses aqui não são 
muitos. são só cerca de 50 mil [130 mil em toron-
to] e a comunidade não é muito activa nem organi-
zada. acho que os portugueses de Montreal são um 
exemplo de integração quase perfeita. a geração dos 
meus pais é mais activa, a minha menos, e a dos meus 
filhos ainda menos. Mas mesmo assim, quando fui 
nomeado ministro, é claro que a comunidade portu-
guesa considerou que isso foi uma grande honra. Fi-
caram tão surpreendidos que isso foi quase como um 
choque eléctrico porque não é habitual um português 
estar na ribalta da política”.
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mais de 400 escolas
Primárias em risco de
fecHar
De norte a Sul do país, são 439 as escolas do 

1º ciclo com menos de 21 alunos que se arris-
cam a fechar. Segundo os dados avançados pela 
Associação nacional de Municípios Portugueses 
(AnMP), citados pelo Jornal de notícias (Jn), a 
zona Centro é a que apresentam maior risco, com 
203 escolas em risco de fechar portas.

 a três meses de um novo ano letivo – e com o atual 
ainda a decorrer – existem em portugal 439 escolas 
do primeiro ciclo em risco de fechar. trata-se de ins-
tituições com menos de 21 alunos, escreve o jornal 
de notícias (jn). segundo os dados avançados pela 
associação nacional de Municípios portugueses, a 
região centro agrupa o maior número de escolas em 
risco, 203. segue-se o alentejo com 91, o norte com 
79, Lisboa e Vale do tejo com 59 e o algarve com 
sete.guarda e Viseu são os distritos com maior risco.

regulamento municiPal Que imPede
touradas Pronto Para aProvação

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

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

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

O regulamento municipal de Viana do Castelo 
para proteção dos animais é reanalisado na 

quinta-feira, pelo executivo, após a consulta pú-
blica sobre a matéria, disse fonte autárquica.
atividades como comércio, guarda, criação e es-

petáculos com animais passam a necessitar de auto-
rização municipal em Viana do castelo, segundo o 
regulamento a votar, quinta-feira à tarde, em reunião 
ordinária do executivo de maioria socialista, para 
posterior apreciação pela assembleia Municipal. no 
documento, sujeito a consulta pública, está transpos-
ta a legislação sobre “a proteção dos animais contra a 
ação do homem”, explicou à Lusa o autarca josé Ma-
ria Costa. Essa legislação “define a competência das 
câmaras municipais” para autorizar atividades que 
envolvem animais, o que não tinha sido feito até ago-
ra. o documento assume o objetivo de “promoção 
do bem-estar animal”, na “salvaguarda contra atos ou 
práticas que, infligindo injustificadamente sofrimento 
ou mesmo a morte aos animais, não são compatíveis 
com o desenvolvimento civilizacional ou cultural 
dos povos que integram a união europeia”. preci-
samente um dos efeitos práticos deste regulamento 

será a possível proibição de realização de espetáculos 
tauromáquicos. a autarquia, liderada por josé Maria 
costa, mantém a declaração, aprovada em reunião de 
câmara a 27 fevereiro de 2009, de “antitouradas”, a 
primeira do género em portugal. não autoriza, por 
isso, a realização de qualquer espetáculo do género 
em terrenos públicos ou privados, alegando os maus-
-tratos que são infligidos aos animais e a ausência de 
tradição local.” naturalmente que as touradas, sendo 
um espetáculo que envolve animais, está abrangido 
por este regulamento”, adiantou josé Maria costa.
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líder Precisa-se!

Escrevo sobre um tema que não havia previsto, pois 
julgo que o recente chumbo do tribunal constitucio-

nal português mereceria umas palavras. escrevo sobre o 
tema da liderança de antónio seguro no ps e da disponi-
bilização de antónio costa para disputar e assumir essa 
mesma liderança que ainda pertence a antónio seguro. 
recordemos que antónio seguro era uma espécie de 
peça à parte dentro do ps, que notoriamente não se sen-
tia bem e por conseguinte não se encaixava com a forma 
de estar na política do ps aquando do “reinado” de josé 
sócrates. recordando que a liderança de josé sócrates 
se caracterizou por um ambiente arrogante de intrigas, 
mal-entendidos cujas explicações nunca esclareceram, 
incapacidade de retirar o país do caminho suicida que 
levava (ainda que desmentido categoricamente) e um 
domínio absoluto e asfixiante da máquina partidária, A. 
seguro por se ter mantido à parte de todo este imbróglio 
parecia ser à primeira vista o estandarte da mudança, a 
lufada de ar fresco para limpar o ps de “peças” menos 
bem vistas pela incompatibilidade entre o que diziam e 
o que faziam. com a pesada derrota pela perda do po-
der legislativo, ps viu-se na obrigação de trazer à ribalta 
um líder para assumir estes tempos difíceis. convinha 
ser um líder que não causasse impressão negativa mas 
também sem grande necessidade de impressionar ex-
cessivamente pela positiva. e porquê isto? porque todos 
aqueles que pertenceram à equipa de sócrates ou que 
participaram da sua “euforia” política, sabiam à partida 
de que os anos seguintes seriam anos complicados, pois 
seria impossível de eximir o ps de “culpas no cartório” 
junto do eleitorado, pois foi governo por diversas vezes 

recentemente e com sócrates “carimbou o decreto” que 
vinha sendo elaborado pelo alternar partidário do arco 
da governação e respectiva incapacidade de contornar a 
insustentabilidade da despesa que levou portugal à situa-
ção atual, iludindo tudo e todos quanto à real situação 
em que se encontrava o país. assim, sabiam que a sua 
imagem (ps) estava manchada e que havia necessidade 
de esperar, pois o tempo tudo vai desgastando e apagan-
do. como o eleitorado prefere punir em vez de escolher 
o candidato certo, o tempo seria seu aliado, combinando 
bem com um novo líder no ps que desgastasse a ima-
gem dos atuais partidos da governação (psd e cds). se 
este novo líder do ps fosse forte e combativo, simples-
mente teriam que entrar na onda, sem no entanto deixar 
de “picar” aqui e ali apenas para demonstrarem que não 
tinham perdido o seu “status” de peças fundamentais no 
ps. aqui aparece antónio costa, que calha bem pela sua 
presença e simpatia manifestada pelos mais recentes ele-
mentos do ps que andaram pelo poder, como tem ainda 
uma imagem criada de eficiência e brilhantismo na lide-
rança da câmara Municipal de Lisboa. ao próprio an-
tónio costa isto serve perfeitamente às suas ambições. 
e quanto a a. seguro? Bem, este fez o papel dele, de 
uma forma honesta. sem se aperceber, pelo seu estilo 
excessivamente conciliatório, perdeu uma oportunidade 
de ouro de transformar o ps para o futuro e adquirir uma 
vantagem significativa em relação ao seu rival direto, o 
psd. Manifestou por diversas vezes uma incapacidade 
de se diferenciar não só dos seus oponentes externos, 
como também dos seus oponentes internos que aguar-
davam apenas que com o passar dos anos o desgaste da 
coligação psd/cds começasse a demonstrar os seus 
resultados. recordemos que a. seguro, aquando do pri-
meiro levantar de armas interno mais a sério contra si, 
liderados frontalmente por a. costa, adoptou uma posi-
ção de inseguro, apegado à posição de líder do partido e 

de incapacidade combativa. Justificando-se erradamente 
com a união do partido, assumiu um acordo que o dimi-
nuiu pela cedência à primeira guerrilha interna. deveria 
ter promovido uma limpeza, não para o bem do ps mas 
para o bem de portugal, deveria ter marchado contra os 
seus opositores, fazendo força pelos seus pontos de vista 
com sacrifício da sua posição se assim fosse necessário. 
Isto ficou marcado nas pessoas, que anseiam por um lí-
der capaz, correto e que as mobilize. seguro falhou nis-
to. com os recentes resultados das eleições europeias 
que, verdade seja dita, em nada foram uma vitória do 
ps, antes um “cartão vermelho” ao atual governo, vie-
ram incendiar as hostes internas contra seguro. este, por 
sua vez, ao contrário de assumir uma posição combativa 
e assumir as suas escolhas, as suas convicções, faz exa-
tamente o contrário, mantendo a sua linha morna de fuga 
ao combate, chegando a propor uma liderança partilhada 
com a. costa, em que um dos líderes será candidato a 
primeiro-Ministro nas próximas eleições. com esta ati-
tude julgo que seguro acaba por se enterrar politicamen-
te demonstrando não ser capaz de uma liderança firme 
pela sua incapacidade de enfrentar um combate interno. 
A. Costa acaba por sair beneficiado, não pelas suas qua-
lidades próprias, mas sim pela incapacidade do seu ad-
versário (a. seguro) em se apresentar para o combate. 
Quem fica a perder com isto são os Portugueses, pois 
se já existem muitas dificuldades em escolher um líder 
correto, capaz e combativo, agora vêem-se na impossi-
bilidade de analisar os candidatos pois um deles escolhe 
vergar-se aos ataques. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou 
que a. costa é muito melhor do que a. seguro, e com 
muita pena, não posso deixar de concordar, do ponto de 
vista político puro. Lamento também pela oportunidade 
perdida por parte de a. seguro, pois o tempo de renova-
ção do PS era este, e A. Seguro beneficiava de uma gran-
de mais-valia na política, que era uma potencial imagem 
de honestidade, lealdade e carácter. Agora, fica reduzido 
a uma imagem de fraqueza, de apego à posição e de va-
zio de ideias.

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

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

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

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

rEsultADOs cONfIrmADOs 

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

DurANtE  muItO 
tEmpO EspErEI A 
mINhA AlEgrIA E 
hOjE graças a este 
indio, sinto-me feliz 
porque tenho-a ao 

meu lado e somos muito feli-
zes e ela quer casar comigo e 
ter vários filhos. 
Este xhAmAN com os seus 
enlaços de amor, fêz o que os 
outros não puderam fazer, ou 
seja: que ela esqueça o seu  
passado e me ame.

EstEbANO cOrtEz

Minha filha e eu 
juntas de novo, 
graças a este se-
nhor que fêz com 
que ela voltasse. 

para mim. Depois de tanto 
mal que a minha sogra nos fêz 
para nos separar e quase que 
conseguiu. hoje estou muito 
grata a este xAmAN, por ter 
feito com que a minha vida 
mudasse completamente. 

mArIA rOcIO

EstE INDIO rEAlI-
zOu A mINhA fElI-
cIDADE com o meu 
par,tudo quando ga-
nhava o mandava 
para sua mulher no 
seu país ,não me ti-

nha respeito.Não me tocava e 
tudo era mau,tinha sempre que 
lhe pedir para estar comigo. 
hoje,graças ao xAmAN,tenho-
-o aos meus pés. ÈrENDIrA 
lArIOs.

MinhaMinha filhafilha e e eueu juntas de juntas de novo,graçasnovo,graças a este a este senhorsenhor que que fêzfêz comcom que que elaela voltassevoltasse. Para . Para 
mim.Depoismim.Depois de tanto mal que a de tanto mal que a minhaminha sograsogra nos nos fêzfêz para nos separar e para nos separar e quasequase que que 
conseguiu.Hojeconseguiu.Hoje estouestou muitomuito grata a este Xgrata a este XAMAN, por ter feito com que a minha vida mudasseconseguiu.Hojeconseguiu.Hoje estouestou muitomuito grata a este Xgrata a este XAMAN, por ter feito com que a minha vida mudasse
completamente. MARÌA ROCÌO.

ESTE INDIO REALIZOU A MINHA FELICIDADE com o meu par,Tudo quando ganhava o 
mandava para sua mulher no seu país ,não me tinha respeito.Não me tocava e tudo era 
mau,tinha sempre que lhe pedir para estar comigo. Hoje,graças ao XAMAN,tenho-o aos meus
pés. ÈRENDIRA LARIOS. 

DURANTE  MUITO TEMPO ESPEREI A MINHA ALEGRIA E HOJE DURANTE  MUITO TEMPO ESPEREI A MINHA ALEGRIA E HOJE graçasgraças a este indio, a este indio, sintosinto--me feliz me feliz 
porque porque tenhotenho--a a aoao meumeu lado e somos lado e somos muitomuito felizesfelizes e e elaela querquer casar casar comigocomigo e ter e ter váriosvários filhosfilhos. . 
Este XEste XHAMAN com os seus enlaços de amor,fêz o que os outros não puderam fazer,OU seja: que 
ela esqueça o seu passado e me ame.     ESTEBANO CORTEZ                             

OS AMARROS DO XAMAN FIZERAM QUE HOJE SOU MUITO FELIZ.. Sómente em três dias ele 
conseguiu fazer com que ele me visse como uma mulher perfeita e fazer que ele me viesse
buscar cheio de amor e submetido a meus pés e hoje só quer estar comigo,graças a este 
XHAMAN que sabe e cumpre.   LORENA RIOS

DE FESTA EM FESTA COM MEU PAR. durante um certo tempo nem nos podia-mos ver e 
tratávamos-se muito mal .tudo era luta e sentia que o odiava.No entanto,graças aos
ENLAÇOS DE AMOR deste XHAMAN ,consegui recuperar o amor dele em menos de duasENLAÇOS DE AMOR deste XHAMAN ,consegui recuperar o amor dele em menos de duas
semanas e pô-lo definitamente comigo. REINA
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mau,tinha sempre que lhe pedir para estar comigo. Hoje,graças ao XAMAN,tenho-o aos meus
pés. ÈRENDIRA LARIOS. 

DURANTE  MUITO TEMPO ESPEREI A MINHA ALEGRIA E HOJE DURANTE  MUITO TEMPO ESPEREI A MINHA ALEGRIA E HOJE graçasgraças a este indio, a este indio, sintosinto--me feliz me feliz 
porque porque tenhotenho--a a aoao meumeu lado e somos lado e somos muitomuito felizesfelizes e e elaela querquer casar casar comigocomigo e ter e ter váriosvários filhosfilhos. . 
Este XEste XHAMAN com os seus enlaços de amor,fêz o que os outros não puderam fazer,OU seja: que 
ela esqueça o seu passado e me ame.     ESTEBANO CORTEZ                             

OS AMARROS DO XAMAN FIZERAM QUE HOJE SOU MUITO FELIZ.. Sómente em três dias ele 
conseguiu fazer com que ele me visse como uma mulher perfeita e fazer que ele me viesse
buscar cheio de amor e submetido a meus pés e hoje só quer estar comigo,graças a este 
XHAMAN que sabe e cumpre.   LORENA RIOS

DE FESTA EM FESTA COM MEU PAR. durante um certo tempo nem nos podia-mos ver e 
tratávamos-se muito mal .tudo era luta e sentia que o odiava.No entanto,graças aos
ENLAÇOS DE AMOR deste XHAMAN ,consegui recuperar o amor dele em menos de duasENLAÇOS DE AMOR deste XHAMAN ,consegui recuperar o amor dele em menos de duas
semanas e pô-lo definitamente comigo. REINA
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

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

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

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

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

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

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

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

centroS

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

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

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

CâMBIO DO DóLAR CAnADIAnO
3 DE JUnHO DE 2014

1 EURO = CAD 1.491650
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

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

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

governanta “Nanny”
posição a tempo inteiro (40 horas 
por semana), pode viver lá ou não 
e salário mínimo. Deveres implica: 

fazer comida, limpeza, tarefas 
organizadas, ajuda-geral em relação 
à casa e a tomar conta de crianças 
(5 e 8 anos de idade). Endereço: No 
centro da cidade montreal, podemos 
patrocinar, se necessário. Deve falar 

francês ou inglês. 
helena 438-863-4088

agÊnciaS
de ViagenS

bancoS e 
SerViçoS 

financeiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canaLizador

fotografo

contabiLiStaS

ANíbAl AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStaS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eLetricidade

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

agÊnciaS
funeráriaS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importadoreS

merceariaS

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStauranteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent            

Tel.: 514.987.7666

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

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

traduçõeS

tranSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStauranteS

gIlbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

InFORMAçÃO
PRA qUEM

LÊ.

RESULTADO
PRA qUEM
AnUnCIA.

renoVaçõeS

TRAGA O SEU VInHO
LE GRILL

TASqUARIA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

pAvé bOIsbrIAND 
A melhor equipa de 

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

“pavé-uni”. bom trabalhador. 
jOhANNE

450-628-5472

vENDE-sE rEstO-cAfé no Boul. St Jean 
em DDO. Todo equipado. Num lugar estra-
tégico e bastante occupado. Ideal para um 
restaurante Português (frango grelhado) 
e café; tem licença de álcool. MUITA BOA 
VISIBILIDADE. Perto de lojas bastante fa-
mosas (SAQ, ESSO, SHELL, MENCHIE’S, 
RBC, SAAQ CENTRO DE ZUMBA YOGA E 
FITNESS...). 55 a 71 lugares e 24 lugares  
na esplanada. GRANDE POTÊNCIAL. Ideal 
para uma pessoa ambiciosa e que esteja a 
iniciar no meio da restauração.

vENDEDOr muItO mOtIvADO 
tElEfONAr pArA mO: 514 770 0076
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lINhAs DA mÃO E 
cArtAs. vIDENtE 

cOm DONs NAturAIs. 
rEsOlvE Os sEus 
prOblEmAs sEm 

vOODOO.
rOsA: 514-278-3956

empregoS

Informe-se 
sobre o guia 

do consumidor 
dando 

visibilidade ao 
seu negócio 
por um preço 
modesto, no 
jornal e no 

nosso site web. 
514-284-1813

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

514-571-1924

Vende-Se

paisagista com 
experiência 

e “pavé-uni”, etc. 
trabalho em 

laval. 
salário conforme 

experiência. 
450-963-3462

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

514-362-1300

companhia 
bem estabelecida 

especializada 
em “pavé-uni”,
precisamos um 
chefe d’equipa 

especializado em: 
níveis, muros e 

também instalações 
com um mínimo de 3 
anos de experiência. 

salário muito 
interessante

514-354-6555

Paisagem José & Eric inc. 
está a procura de emprega-
dos com experiência:
Paisagismo; Cortar relva; 
posar relva; cortar e em-
belizar sebes, arbustos e 
coníferas.
Salário: 14 $ + dependendo 
da experiência. Na área de 
Boucherville. 

contacte Eric
514 772 7467

empregoS
†

†

precisa-se de pessoa para 
trabalhar na grelha com ou 
sem experiência e também 
estamos à procura de um 

ajudante cozinheiro para um 
restaurante português.

Deve falar francês
514-688-1015

† ANtóNIO pIQuEs
Faleceu em Laval no dia 25 de 
maio de 2014 António Piques, 
com 66 anos de idade, natural 
da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, filho do Já falecido Ja-
cinto Piques e de Lourdes Ro-
drigues.
Deixa na dor sua mãe, seu filho 
Alex (Julie) e Malissa, seu neto 
Simon, suas irmãs, Auxiliadora 
(Cavaco Silva), Conceição (Di-
narte Melo), seus irmãos José 
(Fátima) João e Mário, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, st-martin E., laval
514-277-7778
Eduíno martins

Uma liturgia da Palavra teve lugar no 28 de maio às 
20h30 na capela do Mausoléu St. Martin. Foi sepultado 
em cripta no Mausoléu St. Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

jOÃO bAtIstA pImENtEl 
Faleceu em Montreal no dia 27 
de maio de 2014 com 80 anos 
de idade, o Sr. João Batista 
Pimentel, natural da Ribeira Das 
Tainhas, S. Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa, Maria 
Rosa Pimentel, seus filhos/as 
Emanuel, João Luís (Helena 
Moniz) Maria Graça (Jorge 
Moniz) Alberto (Kinberley Casey) 
Richard (Madalena Vidal), seus 
11 netos e 2 bisnetas, seu 
irmão António (Diane Galant), 
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon Est, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins

Missa de corpo presente foi sábado dia 31 de maio de 
2014 às 10h00 na igreja Santa Cruz e foi a sepultar no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

mArIA ANtóNIA rEbElO
Faleceu em Montreal no dia 
29 de maio de 2014, com a 
idade de 89 anos, a Sra. Ma-
ria Antónia Rebelo, natural de 
Angola e esposa do já faleci-
do João Gonçalves. 
Deixa na dor seus filhos/as 
Mário (Carla) Fátima (Rena-
to) Isabel, João Carlos (Maria 
Moniz) Luís Eduardo, Alice, 
Maria da Conceição. Mãe do 
já falecido Claude (Alberto 
Marques), seus netos/as bis-
netos/as e trisnetos/as, familiares e amigos. 

Os serviços funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. saint laurent, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins

A missa de corpo presente foi segunda-feira dia 2 de 
junho 2014 às 10h00 na igreja Santa Cruz. Foi a se-
pultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A missa do 
sétimo dia é hoje, quarta-feira dia 4 de junho às 18h30 
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

precisa-se de 
um cozinheiro 
para cozinha 

portuguesa com 
experiência.
514-830-3390

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

514-961-0770

SerViço

perca peso de forma 
natural e definitiva. 

programa nutricional 
recomendado por 

médicos. 

AcOmpANhAmENtO 
grAtuItO

cArlOs pAlmA
514-961-0770

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

sErvIcE 
ENtrEtIEN glObEl

450-638-4692
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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
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

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

A
V
P
8
3
3
4
7

hOrIzONtAIs: 1. Pernas ou muletas de madeira, com 
um estribo ou ressalto para apoiar os pés. Deitar baba. 2. 
Desviar-se brapidamente. O m. q. lódão. 3. Parte do mem-
bro inferior (ou posterior) cujo esqueleto é formado pelo 
fémur. Parente por afinidade. 4. Bebida refrescante ga-
seificada. Primeira mulher, mãe da humanidade (Bíbl.). 5. 
Existir. Entidade fantástica dotada de poder sobrenatural. 
Atmosfera. 6. A unidade. Contr. da prep. de com o art. def. 
o. Forma antiga de mim. Graceja. 7. O p grego. Exprime a 
ideia de hostilidade, oposição (pref.). Camareira. 8. Nome 
da letra N. Um dos cinco continentes. 9. Escasso. Parte 
do templo destinada aos fiéis. 10. Agregar. Vento brando. 
11. Avançar girando sobre si mesmo. Essência odorífera.
vErtIcAIs: 1. Dignidade militar entre os Turcos. Passar 
por cima de. 2. Despido. Disposto aos pares. 3. Dedicar. 
Que é de bronze. 4. Aniversário natalício. Direção assisti-
da (abrev.). Além disso. 5. Instrumento de sopro, feito de 
metal, recurvo, provido de chaves e embocadura de pa-
lheta simples. 6. Medida para secos correspondente ao 
alqueire. Grupo musical organizado principalmente por 
estudantes. 7. Apreciara. 8. Fileira. Grito de dor ou de ale-
gria. Pôr ovos. 9. Pulmão (pop.). Aferro. 10. Impulsionaria. 
Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações 
(prep.). 11. Peregrinação religiosa. Ave pernalta corredora 
que se assemelha à avestruz.

SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
hOrIzONtAIs: 1. Bacar, Grifo. 2. Olor, Ele, Ri. 3. Dar, Aluguer. 4. Era, Bateria. 5. Gal-
ga, Ido. 6. As, Ufano, Um. 7. Mia, Orate. 8. Agendas, Mel. 9. Erudito, Uno. 10. Do, Aço, 
Mata. 11. Outro, Burel. vErtIcAIs: 1. Bodega, Aedo. 2. Alaras, Grou. 3. Coral, Meu. 
4. Ar, Guindar. 5. Abafadiço. 6. Ela, Ato. 7. Glutinoso. 8. Regedor, Um. 9. Uro, Amuar. 
10. Frei, Utente. 11. Oira, Meloal.

AnedotA X-men: dias de um futuro esQuecido
Livremente adaptado a partir de uma das me-

lhores histórias já publicadas pela Marvel 
Comics, x-Men: Dias de um Futuro Esquecido 
chega aos cinemas para unir a equipe da trilogia 
original e de Primeira Classe. Sem vergonha de 
utilizar viagem no tempo para corrigir inúmeras 
discrepâncias na cronologia da franquia, Bryan 
Singer consegue criar uma obra envolvente, re-
pleta de boas cenas de ação que não precisam des-
truir uma cidade para impressionar.

o cineasta nunca escondeu a intenção de apagar 
problemas da franquia com dias de um Futuro es-
quecido. tanto é verdade que diversas cenas foram 
criadas apenas para estabelecer novas verdades para 
a série e amarrar pontas soltas. como consequência, 
certos diálogos e passagens soam forçados e se tor-
nam dispensáveis. sorte a história original, criada 
por chris claremont e john Byrne em 1981, ser tão 
boa que, não só inspirou james cameron a realizar o 
exterminador do Futuro, como ajuda a manter este 
longa nos trilhos.
num futuro dominado pelas sentinelas, máquinas 

criadas para caçar mutantes, a raça humana está à 
beira da extinção. Quem sobrou vive em campos de 
prisioneiros, como fugitivo ou colaborador de robôs. 
sem esperança de vitória, charles Xavier (patrick 

stewart) e Magneto (ian Mckellen) criam um plano 
para transferir a consciência de um deles para sua 
versão do passado a fim de impedir um assassinato 
que selou o destino da humanidade. entretanto, ape-
nas Wolverine (Hugh jackman) é capaz de suportar o 
estresse físico da viagem e, assim, Logan se volunta-
ria para voltar aos anos 70.
a chegada do personagem ao passado é ótima, com 

direito a Hugh jackman nu, muito humor e uma luta 
com capangas mafiosos que combinam perfeitamen-

te com o estilo do mutante canadense. a partir daí, 
boa parte da narrativa se passa em meio à turbulenta 
década de 70 e seus eventos políticos são usados de 
pano de fundo, como as repercussões do assassina-
to de Kennedy, no final dos anos 60, e a Guerra do 
Vietnã. o longa também está repleto de elementos 
de viagem do tempo incomuns no cinema devido à 
complexidade para serem bem trabalhados. isso não 
intimida Bryan singer, capaz de lidar com diversos 
aspectos simultâneos sem deixar o público confuso. 
Visualmente, o longa não deixa nada a desejar em 

relação a outros do gênero super-herói, com ótimas 
cenas em cgi e lutas bem coreografadas. 
sem dúvida, X-Men: dias de um Futuro esquecido 

é o filme mais ambicioso dos mutantes até aqui. 

1 cebola; 1 alho Francês; 1 Folha de Lou-
ro; sal; pimenta; 1 cenoura; 1/2 Frango; 1 
Linguiça; 5 Fatias de Bacon; 1 Lata de Fei-

jão Manteiga cozido; 4 colheres de sopa de azeite; 
100g de esparguete; 1 copo de polpa de tomate; 
Água

esParguete à lavrador

numa panela refogue a cebola em rodelas, 
o alho francês em rodelas, o louro e depois 
acrescente o frango (cortado em pedaços), a 

linguiça (cortada em rodelas), e o bacon (cortado em 
pedacinhos). Mexa, tape e deixe refogar 3 minutos. 
junte a cenoura (em rodelinhas), e o feijão (eu acres-
centei a água do feijão também, mas é opcional). jun-
te a polpa de tomate e deixe cozinhar uns 15 minutos. 
nesta altura, junte o esparguete, água (só para tapar), 
sal e pimenta e deixe cozer. Esta massa fica melhor se 
deixar algum molho.

O ANÃO QuE QuErIA sEr AtENDIDO Num bAr
Um anão entra num bar. Vendo um balcão muito alto, co-
meça aos saltos e a gritar: 
- Queria um sumo! Queria um sumo! Como ninguém apa-
recia, o anão começa a ficar chateado. Decide dar a volta 
ao balcão e, do outro lado, vê outro anão aos saltos a 
gritar:- Fresco ou natural? Fresco ou natural?
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gruPo e: suíca | suisse gruPo f: irão | iran

COMO SE CLASSIFICARAM
a suíça garantiu a sua vaga para a copa do Mundo da FiFa Brasil 2014 

um dia antes do término das eliminatórias. no entanto, a caminho do Mun-
dial, o selecionado helvético precisou superar muitos obstáculos e superar 
vários reveses. depois de vitórias contra eslovênia e albânia no come-
ço das eliminatórias, a equipe comandada pelo experiente técnico ottmar 
Hitzfeld assumiu a liderança do grupo. Mas na partida seguintes a suíça 
desperdiçou alguns pontos. contra a noruega, os suíços não passaram de 
um empate por 1 a 1, mas se recuperaram em seguida e derrotaram a is-
lândia por 2 a 0. depois disso, a equipe conseguiu um empate e uma vi-
tória contra o chipre. na partida contra a islândia, a seleção de Hitzfeld 
mostrou certa fragilidade ao abrir 4 a 1 de vantagem, mas ceder o empate 
por 4 a 4. Mas nos dois últimos jogos das eliminatórias a suíça fez o que 
precisava. a vitória por 2 a 0 contra a noruega pavimentou o caminho para 
a terceira classificação consecutiva do selecionado helvético, enquanto o 2 
a 1 contra a Albânia na última rodada marcou o fim de um torneio classifi-
catório muito bem-sucedido.

PARTICIPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FIFA
até hoje, a suíça participou de nove edições da copa do Mundo da FiFa 

(1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006 e 2010). em três oca-
siões, os suíços chegaram às quartas de final. A última delas, no entanto, 
aconteceu há quase 50 anos, quando jogaram o Mundial nos seus próprios 
domínios, em 1954. desde então, o melhor que a suíça conseguiu foi che-
gar às oitavas de final, o que aconteceu em duas oportunidades, nos EUA 
1994 e na alemanha 2006. na África do sul 2010, os suíços estrearam 
com uma surpreendente vitória por 1 a 0 contra a espanha, que acabaria 
sendo a campeã mundial. no entanto, o sucesso inicial dos helvéticos não 
foi suficiente para obter uma vaga na segunda fase.
OS DESTAqUES: a seleção helvética conta com nomes de qualidade 

desde a defesa até o ataque. debaixo das traves, diego Benaglio é um dos 
melhores do mundo da sua posição e foi campeão alemão pelo Wolfsburg 
em 2009. jogadores experientes, como tranquillo Barnetta, gökhan inler 
e philippe senderos estão em perfeita harmonia com os promissores ta-
lentos Xherdan shaqiri, Fabian schär, granit Xhaka e Valentin stocker. 
juntos, eles querem chegar longe no Brasil 2014.
ESTRELAS DO PASSADO: alexander Frei, Marco streller, Hakan 

Yakin, ciriaco sforza, Heinz Hermann, alain geiger, stéphane chapuisat 
e johann Vogel

CAMPAnHA 
nAS ELIMInATóRIAS
sob o comando do técnico portu-

guês carlos Queiroz, o irã passou 
com tranquilidade pela fase prelimi-
nar do torneio classificatório, supe-
rando as Maldivas por 5 a 0 na soma 
dos placares. na etapa seguinte, os 

persas tampouco encontraram grandes dificuldades e garantiram a primei-
ra posição de forma invicta, com três vitórias e três empates. apesar da 
média de três gols por jogo registrada até então, a favorita seleção iraniana 
passou apuros na última fase das eliminatórias. nas primeiras cinco parti-
das, além de ter estufado as redes apenas duas vezes, a equipe de Queiroz 
somou duas derrotas e um empate, ficando em situação complicada na dis-
puta pela vaga. com a ameaça de eliminação no horizonte, o irã mostrou 
força para bater catar e Líbano antes de fazer 1 a 0 na coreia do sul fora 
de casa pela última rodada, garantindo a classificação para o Brasil 2014.

PARTICIPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FIFA: apesar da for-
ça dentro da Ásia, o irã nunca conseguiu passar da fase de grupos de uma 
copa do Mundo da FiFa. o país terminou a campanha de estreia com um 
ponto conquistado no empate em 1 a 1 com a escócia. a primeira vitória 
foi conquistada apenas na segunda participação, quando a geração de ouro 
de ali daei, Karim Bagheri e Mehdi Mahdavikia obteve um triunfo me-
morável de 2 a 1 sobre os estados unidos. na última disputa, em 2006, os 
iranianos voltaram para casa com apenas um ponto conquistado diante da 
estreante angola.
OS DESTAqUES: Quem ocupa o espaço deixado por Mahdavikia é 

javad nekounam, que não demorou a se estabelecer como o craque da 
seleção iraniana. além de ter espírito de liderança, o capitão contribui 
com criatividade ao lado de Masoud shojaei, ex-osasuna. reza ghoo-
channejjhad, que atua na Bélgica, se destaca entre a nova geração, enquan-
to ashkan dejagah, do Fulham, tem dado o equilíbrio no meio ao lado 
de andranik teymourian. na defesa, o xerife é o experiente Mohammad 
nosrati.
ESTRELAS DO PASSADO: ali daei, Khodadad azizi e Karim Bagheri
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COMO SE CLASSIFICARAM
após a promissora goleada sobre o chile no início das eli-

minatórias, uma inesperada e inédita derrota na Venezuela e 
um empate em casa com a Bolívia na rodada seguinte lança-
ram uma nuvem de dúvidas sobre a seleção de alejandro sa-
bella, que havia assumido o cargo de técnico depois da copa 
américa 2011. no entanto, o triunfo sobre a colômbia em 
Barranquilla, com direito a virada no placar, serviu para des-
pertar a albiceleste, que na sequência acumulou 14 partidas 
sem perder. durante a série invicta, a argentina bateu chile 

e paraguai e empatou com Bolívia, equador e peru, sempre 
como visitante, numa combinação de resultados positivos até 
então inédita para o país no atual formato de disputa. no ba-
lanço geral, Messi e companhia faturaram o melhor ataque 
da competição, com 35 gols marcados, registraram a segunda 
melhor defesa, com 15 sofridos, e venceram o torneio clas-
sificatório pela terceira vez em cinco edições, assegurando a 
vaga com duas rodadas de antecipação.
PARTICIPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FIFA
Quatro finais de Mundiais disputadas na história colocam 

a argentina entre as potências da competição. os argentinos 
chegaram à decisão no uruguai 1930, a primeira edição do 
torneio, quando perderam por 4 a 2 para a seleção anfitriã. A 
sorte da Alviceleste mudaria em 1978 e 1986, quando final-
mente ergueu a taça — primeiro, em casa, com Mario Kem-
pes, e oito anos depois, no México, com diego Maradona. 
a itália 1990 foi a última edição em que os argentinos con-
seguiram ir além das quartas de final. Na ocasião, porém, os 
alemães levaram a melhor na final em Roma com o gol de 
pênalti de andreas Brehme.

OS DESTAqUES: Quatro vezes eleito Bola de ouro FiFa 
(2009 a 2012), Lionel Messi é indiscutivelmente o espírito 
do conjunto da seleção, principalmente após as grandes atua-
ções da temporada 2012. o atacante, inúmeras vezes cam-
peão pelo Barcelona, quer agora repetir o mesmo vestindo a 
camisa da alviceleste. ao lado dele, destacam-se jogadores 
como sergio agüero, gonzalo Higuaín, javier Mascherano e 
Ángel di Maria, todos de clubes de primeira linha na europa.

ESTRELAS DO PASSADO: ubaldo Fillol, Mario Kem-
pes, daniel passarella, diego Maradona, claudio caniggia e 
gabriel Batistuta

gruPo f: argentina | argentine

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

resolve todos os seus problemas, 
independentemente da sua origem. 

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

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

rápida e garantida
pagamento após resultado

514-464-2338

Le marabout
por exceLÊncia 

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

100%
gArANtIDO

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

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

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

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

514.464.1896 | no centro da cidade

Sr. Laurent
Vidente, praticante
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Quinta-feira 5 de junHo
- renovei a casa à Portuguesa
- matança do gado Para a festa
  do divino esPírito santo da santa cruz

sáBado 7 de junHo
- aBertura do festival Portugal internacional

beLL fibe: 880 | Videotron: 255

gruPo f: nigéria | nigeria gruPo f: Bósnia e Herzegovina
                    Bosnie et Herzégovine

COMO SE CLASSIFICARAM
a Bósnia Herzegovina fez uma campanha fantástica nas eliminatórias, 

com oito vitórias em dez partidas (além de um empate e uma derrota) e 
terminando como o quarto melhor ataque da zona europeia com 30 gols. o 
poderio ofensivo, aliado a uma defesa segura que sofreu apenas seis gols, 
foi fundamental para que o país obtivesse a classificação para o Brasil 2014, 
que será a sua primeira participação na copa do Mundo da FiFa. até por-
que, no final das contas, a equipe ficou empatada em número de pontos 
com a Grécia e só ficou com a vaga direta para o Mundial porque tinha um 
melhor saldo de golos. 
O PRESEnTE
A Bósnia Herzegovina teve claramente dificuldades para superar a de-

cepção após a eliminação contra portugal na repescagem das eliminatórias 
para a copa do Mundo da FiFa África do sul 2010, quando foi derrotada 
por 1 a 0 tanto no jogo de ida quanto no de volta. o selecionado bósnio 
passou por altos e baixos, com muita eficácia no ataque, mas sempre com 
deficiências na defesa. Nas eliminatórias para a Eurocopa 2012, a falta de 
constância se mostrou problemática, mas isso deixou claro para o treinador 
quais as mudanças eram necessárias. depois disso, a equipe se tornou bem 
mais consistente. 
OS DESTAqUES
a dupla de ataque formada por edin dzeko e Vedad ibisevic, os meias Mi-

ralem pjanic e Zvjezdan Misimovic, o líder da defesa emir spahic e o goleiro 
asmir Begovic são todos grandes jogadores que formam a base da seleção 
bósnia. a maioria deles mostra semana após semana a sua qualidade nas prin-
cipais ligas nacionais da europa e tem uma experiência que certamente será 
valiosa no maior evento esportivo do planeta.
ESTRELAS DO PASSADO
Vahid Halilhodzic, Hasan salihamidzic e safet susic

A CLASSIFICAçÃO
A Nigéria caiu no Grupo F, com Malaui, Quênia e Namíbia, e, confirman-

do o favoritismo, chegou à fase final das eliminatórias sem perder nenhuma 
partida na fase de grupos. É verdade que empatou em três oportunidades, 
uma contra cada adversário. o resultado mais preocupante foi o 1 a 1 em 
casa contra o Quênia, empatando nos descontos com um gol de nnamdi 
oduamadi. no playoff, a nigéria pegou a equipe pior ranqueada, a etiópia, 
e, apesar da evolução dos etíopes, não foi sequer ameaçada, vencendo as 
duas partidas: 2 a 1 fora e 2 a 0 em casa.
PARTICIPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FIFA
Depois de surpreender a todos classificando-se para as oitavas de final 

nas suas duas primeiras participações em copas do Mundo da FiFa, em 
1994 e 1998, a Nigéria tem enfrentado dificuldades: foi desclassificada na 
fase de grupos nas últimas três copas e marcou apenas dois pontos nas 
últimas oito partidas. a claudicante campanha na África do sul 2010 sob o 
comando de Lars Lagerback não ajudou muito a melhorar a recente repu-
tação da nigéria, mas o Brasil 2014 oferece mais uma oportunidade para 
os atuais campeões africanos alçarem voos altos.
OS DESTAqUES
o treinador stephen Keshi tem a reputação de líder pragmático e sem 

medo de escalar jogadores que atuam no futebol nacional em detrimento 
de astros mais conhecidos, e essa política rendeu dividendos considerá-
veis, já que a nigéria venceu em 2013 a copa africana de nações. desde 
então, Keshi manteve a base do time, e john obi Mikel deixou para trás 
o passado sem brilho na seleção para se tornar o craque da equipe. a ni-
géria conta com o experiente goleiro Vincent enyeama, enquanto Victor 
Moses, ahmed Musa e emmanuel emenike são peças-chave de um ataque 
incisivo.
ESTRELAS DO PASSADO
jay jay okocha, nwankwo Kanu e rashidi Yekini
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gruPo g: gana | gHana gruPo g: estados unidos | usa

HISTóRICO nAS ELIMInATóRIAS
os norte-americanos chegaram ao uruguai para a primeira copa do Mun-

do da FiFa em 1930 com um elenco composto majoritariamente por joga-
dores estrangeiros. apesar das poucas expectativas, a seleção surpreendeu 
e conquistou o terceiro lugar. a mesma base foi usada quatro anos depois, 
na itália, com resultados bem piores. a participação seguinte dos estados 
unidos na copa do Mundo da FiFa foi em 1950, no Brasil.
o país enfrentou 40 anos de ostracismo até que um golaço de paul cali-

giuri contra trinidad e tobago sacramentou o retorno norte-americano ao 
patamar mais importante do futebol mundial em 1990. a partir de então, 
os Estados Unidos conseguiram se classificar para todas as edições da 
copa do Mundo da FiFa. Hoje, eua e México são os países a serem 
batidos na região da américa do norte, américa central e caribe. nas 
últimas eliminatórias, os norte-americanos terminaram em primeiro lugar 
no hexagonal e assim garantiram presença no Brasil 2014.
PARTICIPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FIFA
a primeira seleção a representar os estados unidos na copa do Mundo 

da FiFa recebeu o duvidoso apelido de “arremessadores de peso” por con-
ta da sua constituição robusta e musculosa. Mas em campo a equipe mos-
trou futebol, e duas vitórias com o placar de 3 a 0 foram suficientes para a 
seleção ficar em terceiro lugar. Até hoje o desempenho se mantém como a 
melhor colocação entre países não oriundos da europa ou da américa do 
sul. Quatro anos mais tarde, a seleção norte-americana foi eliminada na 
primeira fase. contudo, em 1950, no Brasil, a equipe liderada pelo feno-
menal goleiro Frank Borghi foi a grande sensação do Mundial ao bater a 
poderosa inglaterra em Belo Horizonte em um jogo histórico. em 1990, 
nova desclassificação na primeira fase, mas em 1994, como anfitriões, os 
Estados Unidos alcançaram as oitavas de final. O jogo contra o Brasil foi 
acirrado e só foi decidido com o placar magro de 1 a 0, gol de Bebeto, 
aos 27 minutos do segundo tempo. aquele resultado abriu caminho para 
uma consistência maior. Em 1998, na França, os EUA ficaram em último 
lugar. Mas em 2002, no Mundial da coreia do sul e do japão, venceram 
Portugal e México e por pouco não chegaram à semifinal, perdendo a vaga 
para a alemanha. em 2006, a seleção dos eua novamente foi eliminada 
na primeira fase. Em 2010, na África do Sul, alcançou as oitavas de final.
ESTRELAS DO PASSADO: 
john Harkes, claudio reyna e Brian McBride

A CLASSIFICAçÃO
gana sobreviveu a um dos grupos mais difíceis das eliminatórias, com 

cinco vitórias em seis partidas contra Zâmbia (campeã africana de 2012), 
Lesoto e sudão. uma derrota por 1 a 0 na Zâmbia foi o único revés em 
uma campanha com 15 gols pró e três contra. na fase de mata-mata, no-
vamente gana não foi favorecida pelo sorteio: teve de encarar ninguém 
menos que o egito, sete vezes campeão africano. entretanto, uma avassa-
ladora goleada por 6 a 1 em casa no primeiro jogo basicamente resolveu a 
questão e garantiu a terceira participação consecutiva de gana na copa do 
Mundo da FiFa, mesmo com a derrota por 2 a 1 no cairo.
PARTICIPAçõES nA COPA DO MUnDO DA FIFA
gana fez uma campanha digna de respeito na alemanha 2006, vencendo 

a república tcheca e os estados unidos na primeira fase. só parou no 
Brasil, nas oitavas de final. Ainda assim, foi o único representante africa-
no a passar da fase de grupos. em 2010, foi novamente a única seleção 
da África a alcançar os mata-matas. na ocasião, os ganeses igualaram a 
melhor campanha em Mundiais de um país do seu continente, chegando às 
quartas de final após eliminarem os Estados Unidos. A derrota de Gana na 
decisão por pênaltis contra o uruguai talvez tenha sido o jogo mais emo-
cionante de toda a competição. por conta daquela partida, é bem provável 
que os ganeses ainda considerem ter assuntos pendentes na competição, 
principalmente depois do pênalti que asamoah gyan perdeu no último 
minuto. Foi aquela cobrança que impediu que gana se tornasse o primei-
ro selecionado africano a chegar a uma semifinal da Copa do Mundo da 
FiFa.
OS DESTAqUES
Poucas seleções do mundo contam com um meio-campo tão qualifica-

do quanto o de gana: desde a experiência de Michael essien e sulley 
Muntari até a impetuosidade de andre ayew, Kwadwo asamoah e Kevin-
-prince Boateng. no ataque, o ágil asamoah gyan é um dos destaques e 
sem dúvida está ansioso para provar que gana pode ser uma das potências 
africanas.
ESTRELAS DO PASSADO: abedi pelé, samuel Kuffour e ibrahim sunday
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enfermeira preSente
QuartaS-feiraS

daS 11h-19h
- pressão arterial, glicemia e outras análises.
- Injecções e medicamentos
- vacinas
- serviços saúde/viagem
- serviços mãe/recém-nascidos
- tratamento de feridas.

peça o Seu foLheto e
informaçÃo doS preçoS
no baLcÃo da SucurSaL

félice saulnier e a sua equipa
orgulham-se de vos servir em português!

1 mont-royal est, mtl, 514-284-1865
(por baixo da clinica luso)
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 A poderosa MEDALHA MILAGROSA é uma relíquia,preparada com metais virgens e 
abençoada Pessoalmente na missa do ministériopetrino, pelo bispo de Roma “Papa 
Francisco” e também Benta na beatificação dos santos João Paulo II e João Paulo XXIII, 
para protecçãoda sua casa,libertando a sua família e filhos das forças do mal e protegendo-
vos da inveja, espíritos malignos, má sorte, roubos, ataques de bruxaria, separações e maus 
vícios, abençoando o vooso lar, com amor paz e prosperidade.

Aqui, tu vais expor tua alma e vida a algo que os sábios e 
conhecedores de angústias humanas de diferentes culturas e modos de ver o universo,

convergem em afirmar que cada ser humano, deve ter um elemento 
de protecção energético e personalizado.

 O propósito da  é guardar as pessoas, preocupando-se de todos e cada um MEDALHA MILAGROSA
com amor.

Milhares de pessoas 
atribuem-lhe uma Innidade de milagres:                                                  
                    

Testimonios

Doentes curados                                                             
Desesperados que vivem hoje em paz                       
Pais livres de sofrimento,ao verem seus                    
Filhos fora dos vícios,enfermidades e rebeldias       
Filhos vivendo hoje tranquilos,ao verem seus           
Pais juntos e felizes.                                                     
Empresários que encontraram de novo                   
o successo,depois muitos fracassos.                          
Muitos dormen hoje tranquilos,sem medo
De coisas estranhas á sua volta.

 Tudo graças ao poder da MEDALHA MILAGROSA.

Proteja sua família e filhos
 das drogas e maus vícios,
 com o grande poder do
 Arcanjo São Miguel e 
da Virgem de Lurdes 

A terceira profecia de 
Fátima e os poderes
de cura de João Paulo II,
o protegerão de
todo o mal e perigo.

Medalha 
Milagrosa

TEL: 514 913 9439

Convidamo-vos a experimentar algo tão único e estupendo, que 
perguntarás … como viveste tanto tempo sem o conhecimento da 

MEDALHA MILAGROSA?

Casei-me em PORTUGAL muito apaixonada 
do meu esposo já há 10 anos.,  Tudo era 
amor até aí ´á 5 anos ,quando uma 
desconhecida  destrui a nossa relação. Ele 
abandonou-me para ir com ela e eu tão  
apaixonada não podia perde-lo para sempre. 
Busquei ajuda com A  MEDALHA 
MILAGROSA  e agora meu esposo já voltou 
para casa.Não sei como se passou, mas 
esta  MEDALHA  me devolveu toda a minha 
felicidade  Sinto-me bem e esta semana 
santa,convidou-me a passear  em 
companhia da família.Milagre de DEUS e da 
MEDALHA MILAGROSA. ESMERALDA C.
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major League Soccer (uSa)

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

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

grupo oeSte

“saBemos Que a vossa 
tarefa não será fácil” no Brasil
O Presidente da República Cavaco Silva re-

cebeu a comitiva da seleção nacional. num 
discurso pautado por elogios, o chefe de Estado 
alertou que a “tarefa não será fácil”, mas que os 
portugueses depositam “esperança” nos jogado-
res que, a seu ver, são os “ídolos” de muitos. 
na receção da comitiva da seleção nacional, antes 

da partida  para os estados unidos, o presidente da 

república teceu rasgados elogios aos jogadores por-
tugueses e à Federação portuguesa de Futebol, que 
“merece apreço e reconhecimento público” pelo tra-
balho desempenhado nos últimos cem anos. acom-
panhado por todos os jogadores das ‘quinas’, cavaco 
revelou que durante a sua visita à china ouviu “as 
melhores referências ao futebol português e à seleção 
nacional”. “naquele país da Ásia e em muitos outros 
vão acompanhar com muito interesse o desempenho 
da nossa seleção”, destacou. cavaco silva não deixou 
de “felicitar a seleção, desde logo pelo apuramento 
para o Mundial”, embora tenha reconhecido que não 
foi um caminho “fácil”. “Vós sereis a embaixada de 
portugal durante o Mundial. os portugueses veem na 

seleção a representação portuguesa. Vocês carregam 
os sonhos dos portugueses. são de alguma forma 
exemplo do talento e da fibra que os portugueses que-
rem espelhar pelo mundo”, destacou. “sabemos bem 
que a vossa tarefa não será fácil mas os portugueses 
têm confiança no vosso desempenho. Portugueses sa-
bem que vão dar o melhor”, continuou. “Vocês são o 
exemplo para os portugueses, são referência e ídolos 

para os jovens. projetam a imagem de que o suces-
so requer trabalho, vontade e determinação, e isso 
é positivo. temos bem noção do quanto vocês tra-
balham para ter sucesso”, frisou.“espero que deem 
alegrias aos portugueses. todos os portugueses estão 
do vosso lado, com entusiasmo, alegria e uma forte 
esperança e com a certeza que estão a dar o melhor”, 
disse o chefe de Estado. No final da receção, Cavaco 
silva cumprimentou todos os membros da comitiva e 
entregou a bandeira nacional ao selecionar nacional, 
paulo Bento, ao capitão nacional, cristiano ronaldo, 
e o presidente da Federação portuguesa de Futebol, 
Fernando gomes.

Portugal emPatou no jamor
A seleção nacional empatou (0-0), neste sábado, 

frente à Grécia, no Jamor, num amigável de 
preparação para o Mundial 2014. Sem Ronaldo, 
Pepe e Raúl Meireles, Paulo Bento testou um novo 
esquema tático (4-4-2), com Hélder Postiga e éder 
no ataque. 
portugal teve boas oportunidades para marcar, es-

pecialmente no primeiro período. Éder poderia ter 
inaugurado o marcador logo no início e ricardo cos-
ta desperdiçou, logo a seguir, uma boa chance. Mi-

guel Veloso foi o rematador mais assíduo, mas sem-
pre sem pontaria. no segundo período, o jogo luso 
foi mais lento - fruto também das seis alterações de 
paulo Bento - e só nani assustou verdadeiramente a 
baliza grega. por seu lado, os helénicos tornarm-se 
bem mais atrevidos e podiam igualmente ter mar-
cado, principalmente através de Fetfatzidis, aos 84 
minutos. no plano geral, esperava-se mais dos portu-
gueses, cuja falta de dinâmica foi evidente.

Benfica e rio ave
disPutam suPertaça
a 10 de agosto
O Benfica, campeão e vencedor da Taça de Por-

tugal, e o Rio Ave, na qualidade de finalista da 
taça de portugal, disputam a 10 de agosto, em avei-
ro, a supertaça cândido de oliveira correspondente 

à época 2012/13. o anunciou foi feito pela Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF), no seu sítio oficial, de-
pois de decisão da direção do organismo. o estádio 
Municipal de aveiro vai, assim, receber a supertaça 
cândido de oliveira pelo sexto ano consecutivo, de-
pois de cinco triunfos do Fc porto.

seleção Parte Para os
estados unidos aPós
treino no jamor
nos eua, a seleção realiza dois jogos particulares. 

junto da comunidade portuguesa já há excursões 
marcadas e piqueniques que se organizam. os emi-
grantes portugueses de new jersey prometem apoio 
festivo à seleção. a seleção portuguesa de futebol 
parte hoje para os estados unidos, onde cumpre a 

última parte do estágio de preparação para o Mun-
dial2014, que arranca a 12 de junho, no Brasil. o pri-
meiro treino nos estados unidos realizou-se na tarde 
de terça-feira, no centro de treinos dos new York 
jets. em solo norte-americano, portugal defronta o 
México, na sexta-feira, em Boston, e a república da 
irlanda, a 10 de junho, em new jersey. 
a estadia da seleção nos estados unidos contará 

com o entusiasmo dos portugueses que lá vivem e 
que já tratam de programar presença nos jogos de 
preparação. a estreia no grupo g do Mundial 2014 
está marcada para 16 de junho, em salvador, frente à 
alemanha, seguindo, a 22, o embate com os estados 
unidos, em Manaus, e a 26 o confronto com o gana, 
em Brasília.
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