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ageNda comUNitária

quArtA-fEIrA 13 DE julhO        
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32 Inesquecível
7:08 Zig Zag
7:25 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 Literatura Aqui
10:17 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:03 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Portugal x Áustria
 Hóquei em Patins: 
 Campeonato da Europa
  2016 - Oliveira de Azeméis
18:30 A Cidade na Ponta dos Dedos
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:06 Os Nossos Dias
21:45 Grande Entrevista
22:45 A Essência
23:00 Hora dos Portugueses
23:15 Notícias do Atlântico
0:14 A Culpa é Do Ronaldo
1:30 Bom Dia Portugal

quINtA-fEIrA 14 DE julhO      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Poplusa
6:30 Grande Entrevista
7:15 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 No Ar
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Hóquei em Patins: 
 Campeonato da Europa
 2016 - Oliveira de Azeméis
18:30 A Cidade na Ponta dos Dedos
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:00 Os Nossos Dias

21:45 Estórias do Tempo da 
 Outra Senhora
22:45 Arq 3
23:00 Hora dos Portugueses
23:15 Notícias do Atlântico
0:15 Agora Nós
1:30 Bom Dia Portugal

sExtA-fEIrA 15 DE julhO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sexta às 9
5:45 Números do Dinheiro
6:30 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 Todas as Palavras
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Hóquei em Patins: 
 Campeonato da Europa
 2016 - Oliveira de Azeméis
18:30 A Cidade na Ponta dos Dedos
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:45 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Traz prá Frente
22:45 Arq 3
23:00 Hora dos Portugueses
23:15 Notícias do Atlântico
0:15 Agora Nós
1:30 Filhos da Nação
1:56 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio

sábADO 16 DE julhO                   
1:30: Filhos da Nação
1:56 A Grandiosa Enciclopédia 
 do Ludopédio
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 A Essência
6:00 Network Negócios 2016
6:45 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:15 Manual de Instruções
10:44 Decisão Nacional
11:15 Donos Disto Tudo

Excursão para Brampton
A Associação Portuguesa N. S. F. Laval organiza uma ex-
cursão para Brampton, saída no sábado, 10 | regresso do-
mingo, 11 de setembro, hotel, autobus e pequeno almoço 
incluídos(domingo), RESERVAR ANTES DO DIA 01 DE 
AGOSTO. Para mais informações contactar Tony Santos: 
(514) 292-8664.

Excursão do
sr. santo cristo Em Brampton
Saída no sábado, 10 de setembro e regresso no domingo 
às 20h. Para mais informações contactar Eduardo Leite 
450-687-2082 ou Cel.: 514-583-8891.

Excursão a Fall rivEr
Excursão a Fall River para as grandes festas do Divino 
Espírito Santo nos dias 27 e 28 de agosto de 2016. Partida 
Igreja Portuguesa de Laval. Para mais informações con-
tactar Eduardo Leite 450-687-2082 ou Cel.: 514-583-8891.

PoemA dA semAnA

campEonato da Europa
O Pátria sentiu-se a voz embargada!!
Dum povo a expandir lágrimas alegria

De uma vitoria há tantos anos desejada
E que de repente apareceu, quem diria!

Tanta gente que já nasceu e morreu
Sem ter tido o privilégio de sentir essa alegria

Mas finalmente a nossa selecção venceu
Trazendo a Portugal a luz de um novo dia

Que surpresa meu Deus! Estarei a alucinar?
Nunca pensei na vida presenciar esta gloria
Ver tantas multidões com bandeiras no ar

Carros a buzinar lançando brados de vitoria

Esta vitoria simboliza coragem e valor
As quais os nossos jovens se podem identificar

Acreditando no valor da Pátria podemos transpor
Todos os elementos que nos levam a triunfar

Para ganhar, é só com suor lágrimas e labuta
Não acredito que exista outra maneira

Um guerreiro quando se bate nunca foge há luta
E só assim se sabe o que custa ganhar uma bandeira.

José da Conceição

cGd: os milhõEs dE
culpas dE quE todos
sE Estão a dEsviar
Centeno acusa Governo de 

Passos. PSD desresponsabi-
liza-se de culpas.
Mário Centeno anunciou, no Par-

lamento, que “há um desvio enor-
míssimo no plano de negócios que 
o Governo anterior geriu com a 
CGD, que atinge verbas superio-
res a 3 mil milhões de euros”. 

O ministro das Finanças culpou 
o anterior governo pela má gestão 
do banco público. As reações não 
se fizeram esperar com ninguém a 
querer assumir as culpas. 
Foi Mário Centeno que largou a 

bomba, criticando as “cambalho-
tas ideológicas” dos partidos que 
apoiavam o anterior governo e 
que atuavam “sem nada fazer”.
“Já todos percebemos também 

para debaixo de que tapete foi var-
rida a limpeza da dita saída”, dis-
se Centeno, garantindo que o atual 
executivo quer agir de maneira di-
ferente. Do outro lado, ninguém 
ficou calado. 
Leitão Amaro acusou Centeno de 

estar a “aumentar a incerteza e a 
insegurança sobre a CGD” e de 
não informar “quais são as neces-
sidades de financiamento da Cai-
xa”. “Quando precisávamos que 
o Governo trouxesse confiança e 
transparência, o Governo veio, 
pela voz do ministro das finanças, 
criar um facto que é falacioso e 
que deixa uma dúvida e uma in-
certeza que não faz sentido. 
Esta história de hoje [o desvio 

de 3.000 milhões de euros identi-
ficado no plano de negócios] não 
corresponde a um buraco na Cai-
xa”, disse, lembrando que “even-

tuais diferenças face a previsões 
de rentabilidade se devem à que-
da significativa da Euribor, que é 
muito boa para os portugueses que 
têm créditos à habitação, mas que 
esmaga a margem financeira dos 
bancos”.
Da parte do CDS, Cecília Meire-

les acusou o ministro de “infeliz-

mente fazer declarações que são 
muito incompletas e que agravam 
o verdadeiro vendaval de boatos 
em que este Governo envolveu a 
CGD”.

Em dia de jogo da Seleção, até a 
equipa das Quinas serviu de des-
culpa para não falar no assunto. 
Passos Coelho, em visita a uma 
feira de artesanato em Cascais, 
recusou-se a comentar qualquer 
assunto que nada tivesse a haver 
com futebol.
Marcelo Rebelo de Sousa, que 

está ‘sempre em todas’, também 
foi desafiado a comentar, mas 
preferiu manter-se à margem de 
polémicas e não tirou partido de 
ninguém. “Toda a gente já tinha a 
noção que quando se falava numa 
reestruturação da Caixa e se fala-
va numa recapitalização havia fal-
ta de capital”, disse, recusando-se 
a apontar culpas a quem quer que 
fosse.

Agora, a preocupação será 
proceder à alteração da admi-
nistração para poder recomeçar 
o processo de revitalização do 
banco. Centeno garante que um 
novo plano de negócios já está a 
ser pensado.
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MAnuel De 
SequeirA roDriGueS

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

eDitoriAl

rEsGatar o sEntimEnto dE pErtEnça é como a chavE E 
a FEchadura, uma prEcisa da outra para sE complEtar

Hoje, aqui tão longe de 
Portugal apercebemo-

nos de que a imagem se vai 
distanciando aos poucos de 

nós, mas creio que o amor pela terra «Mãe» 
se fez de coisas simples, de razões obscuras, 
uma rua, uma fonte, uma sombra, a escola, 
o clube desportivo e agora a conquista do 
euro 2016.

No interior da cidade ou aldeia pequena ou 
grande está realmente a memória que se viveu 
nos primeiros anos. Agora a seleção portu-
guesa de futebol ao conquistar o «Euro 2016» 
pode ajudar a uma evolução muito positiva 
na liberdade de pensar Portugal e alimentar a 
nossa existência no território que habitamos. 
É como a chave e a fechadura, uma precisa da 
outra para se completar.
Portugal recebeu uma bênção no dia 10 de Ju-

lho, que contraria toda a corrente individualis-
ta, por premiar o trabalho de equipa da seleção 
de futebol no euro 2016. Fernando Santos no 
seu dever ético e perante as adversidades mar-
cou a história do futebol português. Se é na-
tural pensar nos interesses pessoais, devemos 
contudo ser capazes de ir mais além, pensando 
na comunidade que nos acompanha e nas gera-
ções que nos sucedem.
A seleção de Portugal espalhou alegria e vida 

às cidades e aldeias. É algo muito bonito... E 
aqui algo universal misturou nacionalidades, 

línguas e gente portuguesa de todas as idades. 
Neste Verão povoámos o Plateau «berço dos 
portugueses» para celebrar com alegria a vi-
tória no «Euro 2016» um momento especial 
entre a França e Portugal.

os jogadores de futebol portugueses estão 
entre os melhores do mundo, o mesmo é di-
zer: através das diferentes personagens sur-
ge o espetáculo desportivo e a sua contri-
buição nas conversas entre amigos e jovens 
«sem se darem conta» ajudam a manter viva 
a língua portuguesa no mundo, como língua 
de comunicação e de cultura, favoráveis ao 
desenvolvimento desportivo dos jovens por-
tugueses no Canadá.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

A
V
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

FEstas do divino Espírito santo dE saint-thérèsE

em qualquer parte do 
mundo onde existam aço-

rianos a devoção ao Divino 
espírito Santo está presente. 
As Festas do Divino Espírito 

Santo é sem duvida a força que nos une, e foi o 
que nos uniu todos a semana passada em Saint-
-Thérèse. Durante a semana foi orar, e depois foi 
a alegria em casa dos Mordomos Laurie e Tony, 
segundo as tradições o Espírito Santo é assim 
mesmo. 

FrAnCiSCA reiS
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Na sexta-feira as festas continuaram na sede da 
Associação Portuguesa de Saint-Thérèse com 
muita alegria, muita comida, muitas malassadas 
deliciosas e quentinhas sempre sem faltar; o tra-
dicional jantar de carne guisada, no sábado mui-
to preenchido com o grande espetáculo de mú-
sica  do Grupo Sagres, e do artista Alan Castro. 
Foi um espetáculo excelente levou todos a um 
pezinho de dança, a sopa da meia-noite foi ser-
vida. No domingo o cortejo acompanhado pela 
Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e 

todos os convidados. Foi sem dúvida uma linda 
festa, os Mordomos de 2016 Laurie e Tony estão 
de parabéns. Os Mordomos para 2017 são An-
dreia Vieira e Pedro Sapata.

“Esta festa não se acaba
Esta festa não tem fim
Se esta festa se acabar

Ai meu Deus, Que será de mim”

Haja saúde, paz e fé no espírito Santo.
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FoGo Em Fort mcmurray
provocou prEjuízos dE 
2,5 mil milhõEs dE Euros

mEntirosos patolóGicos 
AuGuSto MACHADo

AmAchADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o homem, esse grande comunicador, é 
uma espécie vocacionada para a men-

tira. Sem excepções, dizem os especialistas. 
O problema é ser apanhado. Mentir. Todos 

nós, diz-nos a psicóloga Christiana Martins, 
mentimos. Intencionalmente, pelo menos uma 
vez na vida, todos já mentimos. E o mais pro-
vável é mesmo mentir-se várias vezes ao dia. 
A mentira, falsidade, distorção da realidade ou, 
apenas e simplesmente, a versão mais utilizada 
da mentira, que atende pelo nome de omissão, 
são atitudes que fazem parte da relação do ser 
humano com os seus semelhantes. A partir do 
momento em que o homem começou a comu-
nicar, a mentira passou a fazer parte do seu dis-
curso. Nem que seja sob a forma discreta do 
silêncio.
A história está carregada de mentirosos. Desde 

episódios célebres como o de Orson Welles – 
que em 1938 recriou na rádio a invasão do mun-
do por extraterrestres, conforme relatado em “A 
Guerra dos Mundos”, de H.G.Wells – a casos 
de foro criminal, como os de Mário Conde, em 
Espanha, Vale e Azevedo , Dona Branca ou Pe-
dro Caldeira, em Portugal. Todos os cantos do 
planeta têm o seu mentiroso de estimação. E, o 
verdadeiro problema, são os mentirosos ainda 
não apanhados nem identificados. 
A sociedade repugna-se  perante os mentiro-

sos. Ostraciza-os. É o filho que mente ao pai. 
O marido que mente à esposa. O ladrão que 
mente ao polícia. Mas, em suma, uma vez ou 
outra, todos mentimos... A pior falsidade talvez 
seja aquela em que o sujeito mente a si próprio, 
uma realidade que pode atingir foros patológi-
cos e, neste caso, a pessoa mesmo que receba 
tratamento psicológico continuará a mentir. “A 
mentira, dizem os entendidos nesta matéria, é 
um processo com uma função social. Existe, 

faz parte do nosso comportamento e da nossa 
relação com os outros”. E o normal, “é irmos 
mentindo, afirma  a psicóloga da Polícia Judi-
ciária, Cristina Soeiro.
Na política, a mentira compulsiva desacredi-

tou toda uma classe. No jornalismo é a morte 
do artista.  Há quem diga que a mentira é pie-
dosa. A sabedoria popular garante que a men-
tira tem perna curta e que mais fácil se apanha 
um mentiroso do que um coxo. Mas, se todos 
mentimos e mentimos tanto, ou andamos dis-
traídos ou preferimos fingir que não vemos o 
que realmente se passa nas nossas relações in-
terpessoais. Nos Estados Unidos, a série televi-
siva “Lie to Me” teve como personagem prin-
cipal Dr. Lightman, um estudioso da expressão 
corporal a serviço do FBI. Ele procurava na 
fisionomia e nos movimentos corporais pistas 
para identificar os mentirosos. Mas, para além 
de ser mais uma série policial, a graça de “Lie 
to Me” está na partilha com a opinião pública 
de truques para decifrar situações de fingimen-
to e dissimulação. E os sinais da mentira são 
mostrados não só através de personagens fic-
cionadas como também de pessoas reais, como 
Marilyn Monroe ou George W. Bush.
A perseguição de indícios traídos no gestual 

do mentiroso é um desafio antigo. Tão anti-
go quanto a tentativa de encontrar uma forma 
científica de atestar se alguém está a mentir. 
Até hoje não foi possível encontrar uma téc-
nica 100% confiável. Os polígrafos sempre 
causaram alguma excitação, mas revelaram-se 
incapazes de garantir a veracidade dos seus re-
sultados. Tecnicamente, dizem, terão uma mar-
gem de 80% de acerto.  Estão identificados três 
grandes tipos de mentiras: a omissão conside-
rada a mais simples, a sobrevalorização e ainda 
a falsificação completa de uma situação. A ver-
dade é a fórmula da vida e da alma... Tenham 
todos um bom dia.

o incêndio registado em maio deste ano na 
cidade petrolífera de Fort McMurray, no 

Canadá, causou danos estimados em 2,75 mil 
milhões de dólares (2,5 mil milhões de euros), 
segundo avaliações anunciadas hoje por segu-

radoras.
  O sinistro de grandes proporções, detetado a 

01 de maio a poucos quilómetros a sul da locali-
dade de Fort McMurray, consumiu 5.900 quiló-
metros quadrados de floresta e obrigou à retirada 

de cerca de 100.000 pessoas das 
suas casas e empregos.
As autoridades canadianas in-

formaram que o fogo foi “pro-
vavelmente” causado pela “ati-
vidade humana”. Don Forgeron, 
presidente da Seguradora Insu-
rance Bureau of Canada (IBC), 
disse que os danos causados 
representam o dobro relativa-
mente ao incêndio ocorrido em 
2013.
o incêndio destruiu cerca de 

10% de Fort McMurray, uma 
cidade com cerca de 80 mil 
habitantes, mas não chegou a 
causar mortos nem feridos.

AprOvADA AuDIÇÃO DE sAmpAIO, bArrOsO 
E pOrtAs sObrE guErrA NO IrAquE
A comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros 

e Comunidades Portuguesas discutiu um requeri-
mento do PCP, que propunha a audição de Durão 
Barroso e Paulo Portas sobre as conclusões do rela-
tório Chilcot, relativo ao envolvimento do Reino Uni-
do na guerra do Iraque.
Estas audições foram aprovadas com os votos fa-

voráveis do PS, PCP e Bloco de Esquerda, enquanto 
PSD e CDS-PP votaram contra.
Os deputados alargaram também as audições ao 

então chefe da diplomacia portuguesa Martins da 
Cruz e também ao ex-Presidente Jorge Sampaio.

cOstA DIscutE hOjE ExpOrtAÇõEs E
INvEstImENtO ExtErNO Em sÃO bENtO
A reunião do Conselho Estratégico de Internacionali-

zação da Economia, surge na sequência de reuniões 
que António Costa já manteve em junho passado 
também com idênticos objetivos.
No mês passado o primeiro-ministro recebeu em 

São Bento representantes das 20 principais empre-
sas exportadoras nacionais e, depois, reuniu-se com 
as entidades representativas dos principais setores 
exportadores do país. Pela parte do Governo, além de 
António Costa, estarão na reunião do Conselho Estra-
tégico de Internacionalização da Economia os minis-
tros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Sil-
va, do Trabalho, Vieira da Silva, da Economia, Manuel 
Caldeira Cabral, da Agricultura, Capoulas Santos, e 
do Mar, Ana Paula Vitorino. O secretário de Estado 
do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, 
vai representar o ministro das Infraestruturas, Pedro 
Marques. As entidades representadas neste conse-
lho são as confederações da Indústria Portuguesa 
(CIP), da Agricultura de Portugal (CAP), do Turismo 
e do Comércio, a Associação Industrial Portuguesa 
(AIP), a Associação Empresarial Portuguesa (AEP), a 
Câmara do Comércio de Indústria Portuguesa, a Con-
fagri e a Confederação Portuguesa da Construção e 
Imobiliário. Nesta reunião, tal como aconteceu nas 
anteriores, segundo fonte do executivo, as principais 
prioridades de António Costa passam pela “definição 
de uma linha de ação para a promoção externa da 
economia portuguesa, pela análise e adoção de me-
didas para agilizar e incentivar as exportações, e pela 
captação de investimento externo”.
Uma das principais preocupações do executivo tem 

estado relacionada com a quebra económica regis-
tada fora da Europa, destino das exportações nacio-
nais, casos de Angola e China, estando em curso um 
esforço ao nível político e económico-diplomático no 
sentido de encontrar mercados alternativos em paí-
ses como Cuba ou o Irão. No que respeita a medidas 
para estimular o crescimento económico, o Governo 
está a colocar em marcha um programa de apoio à 
modernização do setor secundário, o “Indústria 4.0”, e 
um pacote de medidas para concessão de incentivos 
à inovação tecnológica (sobretudo de startup’s).
Além destas medidas com impacto direto no tecido 

empresarial, o Governo retomou o “Simplex” para 
desburocratizar a administração pública e agilizar as-
sim os investimentos empresariais. Ao nível da inter-
nacionalização, o executivo diz que tem apostado na 
expansão das fileiras agroalimentar e agroflorestal, 
bem como das indústrias culturais e criativas, e das 
startup’s, mas igualmente no reforço de meios diver-
sos dirigidos às instituições de Ensino Superior. Já no 
que respeita à captação de investimento externo, o 
primeiro-ministro deu nas últimas semanas destaque 
a um projeto para fabrico de novos pneus da Conti-
nental/Mabor, no valor de 50 milhões de euros, em 
Famalicão, e a uma parceria entre as OGMA (Ofici-
nas Gerais de Material Aeronáutico) e a Embraer, em 
Alverca, no âmbito do ‘cluster’ aeronáutico, para o fa-
brico do avião de transporte militar, KC390.
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rElação EntrE pais E Filhos

Pais e filhos respiram o mesmo ar, alimen-
tam-se da mesma comida, mas não desen-

volvem a arte de ouvir e dialogar. não tem ha-
vido aprendizagem mútua das lições de vida. 
Eles estão próximos fisicamente, mas distantes 
interiormente.
Existem pais que satisfazem dentro das suas 

possibilidades os desejos dos seus filhos. Fazem 
festas de aniversário, compram ténis, roupa, pro-
dutos eletrónicos, proporcionam viagens. Outros 
pais dão-lhes algo incomparavelmente mais valio-
so. Dão-lhes a sua história, as suas experiências, 
as suas lágrimas, o seu tempo. Os pais que dão 
presentes aos filhos são lembrados durante horas e 
dias, mas os pais que lhes dão o seu ser tornam-se 
inesquecíveis. Quem quer ser um pai ou uma mãe 
inesquecível tem que ter a coragem de dialogar 
sobre os dias mais tristes da sua vida com os seus 
filhos. Tem que ter a ousadia de falar das suas di-
ficuldades e derrotas do passado. Falar das suas 
aventuras, dos seus sonhos e dos momentos mais 
alegres da sua existência. Deixe-os conhecê-los. 
A maioria dos filhos não conhecem uma décima 
parte da personalidade dos pais. Só irão sentir a 
falta deles quando eles fecharem os olhos... 
Não seja um educador que critica os erros dos 

jovens, dessa forma eles não o valorizam, e nem 
reconhecem o quanto você se desgasta por eles. 
Pais e professores de todo o mundo fazem-no, 
sem resultados. 
Encante os seus filhos e os seus alunos diaria-

mente. Diga-lhes coisas que nunca disse. Elogie 
mais, critique menos. Exalte cada pequeno gesto 
afetuoso e inteligente deles. Faça-lhes perguntas 

JoSÉ DA ConCeiÇÃo
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm sobre os seus sonhos e medos. 

Pergunte-lhes o que é que podia fazer para ser 
mais amigo deles. Um diálogo a esse nível evi-
ta suicídios, supera traumas, abre avenidas para o 
prazer de viver. Se acaso errarem, dêem o exem-
plo, peçam desculpa, reconheçam os vossos erros. 
Tais atitudes não vos farão perder a autoridade, 

mas construirão a verdadeira autoridade, a autori-
dade que humaniza e desenvolve a arte de pensar. 
Tenham consciência de que educar é cada um pe-
netrar no mundo do outro. 
estes princípios também podem ser aplica-

dos nas relações profissionais e transformá-las 
numa excelente Primavera. 

linha aBErta:
514 790.0251

contacto puBlicitário:
514 366.2888

dominGo das 16h às 18h
5877 papinEau, montrEal, qc

produtora

rosa vElosa

NAIÃO (NAIAm): gay, homossexual
Pronunciação: ná-í-am. Insulto de origem desconhecida. 
é relativamente popular por causa da expressão “blicas 
fritas com molho de naião“.

zAbElA: gay, homossexual
Pronunciação: za-bé-la. Tal como naião, é um insulto de 
origem desconhecida. Possivelmente derivado do nome 
“Isabela”. 

AtOlEImADO (AtlêmADE): tolo, estúpido
Pronunciação: a-tlê-mä-de (muitas vezes também pro-
nunciado sem o “a” inicial)
Uma expressão também utilizada no nordeste do Brasil.

chulEtA (xulEtA): gigolô, homem que vive às custas 
de uma mulher. Pronunciação: chú-lä-ta. é um insulto e 
não está relacionado com o bife bovino com osso que 
também tem esse nome, chuleta.
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rlA rÉnoVAtion
renoVAÇÃo reSiDenCiAl

interior e eXterior

rui MiGuel roDriGueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

paraBéns à nossa comunidadE, E à polícia!

Durante o euro tivemos 
grandes emoções, desde 

2014 até ao início da fase fi-
nal do euro, Portugal nunca 
foi um grande favorito desta 

competição e viu-se a cada jogo. 
Nos três primeiros jogos o nosso povo estava 

muito tímido, mas é claro que para uma equipa 
que não ganhou nenhum jogo na primeira fase é 
difícil engolir que vamos ganhar. 
Foi neste momento que começámos a pôr a 

mensagem na primeira página,... “Eu acredito | 
Força Portugal”. Para dar ajudar os nossos adep-
tos em Montreal.
Acredito que todos nós fizemos festa a partir de 

lá. Quando ganhamos cada jogo, e a polícia con-
trolava a situação em Montreal sem criar proble-

mas. Na final, Portugal VS França, através da 
tarde vi o acontecimento de longe, não vi o jogo 
mas ouvi pela rádio de Portugal,.. e foi um gran-
de jogo. Mas depois é a grande ajuda e controlo 
da polícia em Montreal.
Quero agradecer à polícia em Montreal que 

fecharam a rua St-Laurent e Rachel para dar a 
oportunidade aos portugueses de festejar em 
grande a nossa vitória.
Depois das 22h, a polícia reabriu as ruas St-

SylVio MArtinS
smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm -Laurent e Rachel sem problema. Agora vem a 

minha pergunta. A polícia fez um grande traba-
lho para os portugueses, mas, em contra-partida, 
segundo uma pessoa presente, começou a passar 

contravenções aos portugueses que estavam den-
tro do carro e à rapariga fora da janela ou vice-
-versa. Quero vos dizer que isto não é correto da 
parte deles. É pena ver a polícia ajudar e depois...

A foto que está no meu artigo não foram multa-
dos mas algumas foram. 

Na segunda-feira falei com Me. António Cabral 
sobre este assunto, e prometeu quem apanhou 
uma multa neste dia, ele vai vos ajudar. Podem 
contactá-lo pelo telefone 514-788-1436 ou Tia-

go Murias 514-655-8259.
Apesar de tudo isto, A nossa pátria ganhou e 

isto é um grande momento histórico para nós 
e um grande orgulho para a nossa comunida-
de. Parabéns Portugal e também parabéns à 
nossa comunidade que viveu este grande mo-
mento sem partir tudo à volta.
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cArNEIrO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos muito felizes com 
o seu par. Não espere que o amor vá ter consigo, dê o primeiro passo. 
Saúde: Proteja-se do frio e da chuva. Dinheiro: Tenha cuidado com a 

forma como trata os seus subordinados ou os seus colegas. Lembre-se que 
eles merecem todo o seu respeito. Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

tOurO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique se não 
está a ser exagerado ou injusto para com ele. Saúde: Período 
marcado pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio 

através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho 
antes de iniciar um novo projeto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

gémEOs: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não mantenha 
discussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar. Saúde: 
Cuidado com os acidentes domésticos. Dinheiro: Seja mais 

comedido e organize um plano que lhe permita controlar o seu orçamento 
doméstico. Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

cArANguEjO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento 
antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperam-
se períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para 

as alegrias que também hão de vir. Saúde: Não se preveem grandes 
problemas neste setor. Dinheiro: é possível que receba algum dinheiro 
inesperado. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

lEÃO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma desilusão 
com alguém da sua família. Saúde: Tendência para infeções 
oculares. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional e 

verifique se vale a pena manter um emprego que pode prejudicar a sua 
estabilidade emocional. Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

vIrgEm: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar pessoas 
mais carenciadas. Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das 

suas capacidades e aposte na melhoria das suas condições de trabalho. 
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

bAlANÇA: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: é possível que conheça uma pessoa que, em pouco tempo, 
conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte o 
seu médico e faça um check-up geral à sua saúde. Dinheiro: Momento 

propício para proceder a uma mudança radical no seu panorama profissional. 
Não tenha medo e ouse! Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista 
no poder de sedução. O seu poder de atração está em alta. Saúde: 
Esteja atento a todos os sinais que o seu organismo lhe envia. 

Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja um 
pouco mais generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

sAgItárIO: Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções 
Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares, já sabe 
que não levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para insónias. 
Beba chá de camomila antes de dormir. Dinheiro: Período favorável 

para colocar todos os seus projetos em prática. Aproveite e planifique as 
suas atividades. Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

cAprIcórNIO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação 
amorosa. Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. Saúde: 
Período sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se 

por estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles 
exigirão o máximo de si. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

AquárIO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia 
sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde: 
Consulte o seu médico, provável falta de vitalidade. Dinheiro: 

Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe pois está numa 
fase favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

pEIxEs: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor 
poderão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa 
amada. Modere o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa 

um período extremamente agitado. Vigie o aparelho digestivo. Faça uma 
dieta. Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

Horóscopo maria hElEna martins

o sonho quE sE tornou rEalidadE
“somos campEõEs” da Europa

Parece mentira, mas é ver-
dade, que alegria, que emo-

ção, hoje de manhã quando 
acordei foi quando realizei que 
não era um sonho o que vivi no 

domingo dia 10 de julho 2016, todo o mundo fa-
lava de Portugal, escrevia, passava imagens do 
meu povo, das cores da nossa bandeira e em le-
tras grandes Portugal campeão do europeu de 
2016 realizado em França ao derrotar na final a 
seleção anfitriã, a França, por 1-0 no prolonga-
mento.
Depois da seleção de Portugal ter tido alguma 

dificuldade no início deste campeonato da Euro-
pa de 2016 ao não ter conseguido uma só vitória 
nos primeiros três jogos de classificação, por falta 
de eficácia na conclusão das muitas oportunidades 
criadas pelos jogadores, mas também não perdeu a 
esperança e por esta razão conseguiu continuar na 
prova com muita força de vontade, lutando contra 
os fantasmas que assombravam a nossa equipa.
No primeiro jogo com a Islândia 1-1 Portugal, es-

teve a ganhar por 1-0, acabámos o jogo empatado. 
No Segundo jogo contra a Áustria 0-0 Portugal, 
não marcámos depois de termos desperdiçado inú-
meras oportunidades e o melhor do mundo Cristia-
no Ronaldo ter falhado a marcação de uma grande 
penalidade. O terceiro jogo  Hungria 3-3 Portugal, 
foi aquele que deu à seleção de Portugal toda a 
força, coragem, crença e espírito de equipa ingre-
dientes muito importantes para se vencer qualquer 
desafio na vida!
No jogo com a Hungria, caímos três vezes, este 

europeu estava a ser um calvário para a nossa se-
leção, mas o grande Ronaldo não nos deixou mor-
rer aos pés da Hungria, marcou dois golos e deu 
um outro a marcar, espantou os fantasmas e maus 
olhares do resto da Europa e todos aqueles que 
injustamente criticavam a nossa seleção, e não 
acreditavam, era preciso no mínimo empatar para 
conseguir continuar na prova e não sofrer esta que 
seria uma grande humilhação para os 23 jogadores 
da seleção e o seu treinador Fernando Santos, e a 
grande deceção de toda uma nação portuguesa no 
território nacional e espalhada por todo o mundo, 
mas em especial o milhão e meio de portugueses 
que vivem em França, país aonde a prova estava a 
ser realizada.
Oitavos de final Croácia 0-1 Portugal, se no jogo 

anterior havia sido um calvário neste o jejum de 
golos continuava, mas Portugal acaba por vencer 
e continuar na prova ao vencer no prolongamento, 
golo do mal amado jogador de etnia cigana Quares-
ma; Portugal sofre mas no fim suspira de alegria!
Quartos de final Polónia-Portugal, dois países 

muito devotos a Nossa Senhora de Fátima, foi ne-
cessário recorrer às grandes penalidades após duas 
horas e alguns minutos de jogo, o guarda redes Rui 
Patrício defende uma penalidade e outra vez Qua-
resma marca a penalidade para a vitória e continui-

dade na prova.
Dizia eu que mais nos irá acontecer; o mundo 

critica Portugal, não consegue uma vitória nos 90 
minutos, é uma equipa que não inspira confiança, 
deixa-nos a todos à beira de um ataque cardíaco, 
não ganha mas também não perde, isto é muito im-
portante e no momento de vida ou de morte conse-
gue dar a volta e vencer quando os mais incrédulos 
já não acreditam.
Meias finais País de Gales 0-2 Portugal, aí sim 

vence e convence com a força, garra e desempe-
nho do seu capitão, o madeirense Cristiano Ronal-
do, marcou o primeiro e deu o segundo a marcar a 
Nani que somava o seu terceiro golo no europeu.
Agora já ninguém tem dúvidas: Portugal está na 

final para defrontar a seleção anfitriã, a besta negra 
da nossa seleção desde o Europeu de 1984 que per-
demos 3-2 após prolongamento!
Domingo dia 10 de julho era o dia de  acreditar, 

Mário CArVAlHo
mcArvAlhO@AvOzDEpOrtugAl.cOm ter fé, esperança e coragem para ganhar esta final 

França Portugal, todas as preces vão para que Deus 
ajude os jogadores portugueses a terem muita força 
e coragem para vencer esta prova. Nada fica esque-
cido, nem deixado ao azar, superstição, pedidos são 
feitos para que Portugal tenha sorte e ajuda divina 
para nós dar esta grande alegria de sermos cam-
peões. O jogo começa e a primeira desgraça cai so-
bre nos, ainda no primeiro tempo o melhor jogador 
do mundo, Ronaldo é atingido numa perna por um 
jogador francês, não pode continuar, forçosamente 
tem que ser substituído, na hora de sair do relvado 
o jogador chora e vários milhões de portugueses da 
mesma maneira, parece que o fim está para breve 
e o nosso sonho que dura desde o europeu de 2004 
realizado em Portugal quando perdemos a final com 
a Grécia 1-0 está para pouco. Mas não, os outros 
jogadores e treinador não deixam isto acontecer, a 
nossa equipa não é um só jogador, são 23 mais 11 
milhões, o tempo vai correndo e a nossa equipa vai 
resistindo aos ataques franceses e os intimidando 
com os nossos. Não podemos desistir, se fosse para 
ficar em segundo não era necessário sofrer tanto, o 
tempo regulamentar chega ao fim vamos de novo a 
prolongamento, ainda estamos vivos é preciso con-
tinuar acreditar!
No prolongamento o jogo está equilibrado, após 

algumas boas defesas de Rui Patrício eis que o 
jogador de origem africana Éder dribla de fora da 
área marca o golo fatal para a França e o golo mais 
festejado em toda a história do futebol de Portugal. 
O árbitro apita para o final do jogo e Portugal sa-
gra-se campeão da Europa pela primeira vez na sua 
história. Finalmente o mundo se rende ao valor da 
nossa seleção que muito trabalho e sacrifício e sem 
a ajuda de quem quer que seja foi o digno campeão 
do europeu de 2016. Senhor meu Deus, Obrigado 
por me teres dado a mim e a toda raça portuguesa 
esta oportunidade na vida, de sentir, viver e sabo-
rear esta grande alegrias ver a minha seleção ser 
campeão; foi a união, espírito de sacrifício dos jo-
gadores e liderança do treinador Fernando Santos 
que nos levou à vitória final.
Nós portugueses não só ganhámos uma taça, mas 

sim o reconhecimento e respeito de todo o mundo. 
eu acreditei mesmo antes do início da prova e 

cumpri a minha promessa, cortar o bigode, des-
de 1984 que não o cortava, somente se Portugal 
fosse campeão, o pior foi para a minha esposa e 
filhas que nunca me haviam visto sem bigode!
Bigodes há muitos, Campeão há só um!
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AnedotAs

JorGe CorreiA
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

A minha vida tornou-
-se um desastre. Perdi 
o meu trabalho e a mi-
nha relação familiar 
a degradar-se de dia 

para dia. Visitei outros conselhei-
ros e curandeiros e só o Anjo me 
voltou a dar a esperança e pude 
assim reconstruír a minha rela-
ção. obrigada Anjo

toda a mi-
nha família 
veio do meu 
país para nos 

visitar e conosco celebrar 
o nascimento do nosso pri-
meiro filho. Um sonho que 
se tornou realidade Depois 
de muitos anos de frustra-
ções, encontrei finalmente a 
boa pessoa. obrigado Anjo. 
Claudia.

era um homem 
de negócios com 
sucesso mas no 
último ano tudo 
começou a ir mal 

ao ponto de quase entrar em 
banca rota. Consultei o AnJo 
e ele livrou-me da bruxaria 
que o meu vizinho me tinha 
imposto. JACoB

Voltámos a 
viver como 
f a m í l i a 
outra vez 
depois de saír-mos da 
banca rota,devido a 
um ritual voodoo que 
nos tinha destruído. 
Agora estamos de saú-
de e protegidos contra 
as más influências

morrEu d. sEBastião

no rescaldo deste euro 
2016 morreu D. Sebas-

tião. Sim, ele morreu! 
Para um povo que espera 

sempre uma entidade paternal 
que o salve de toda e qualquer infelicidade, que 
culpa os outros, a má sorte, o tempo e seja lá 
mais o que for, a seleção nacional de futebol 
e os atletas nos campeonatos europeus de atle-
tismo durante este último fim de semana mos-
traram como as vitórias não são de indivíduos 
aclamados como heróis mas de todo e qualquer 
um que se propõe a um objetivo. 
Li algures no passado e perdoem-me porque 

não consegui verificar tal afirmação, que Aris-
tóteles tinha um princípio sobre o qual “um 
grupo onde cada homem individualmente não 
é um notável, esse grupo está no entanto acima 
de qualquer homem superior”! 
E aqueles atletas portugueses comprovaram 

isso. Foi uma lição de vida para todo um povo 
servida em bandeja de ouro por estar associada 
a vitórias. Em vez de nos preocuparmos com 
a existência de um herói, preocupemo-nos em 
criar recursos e oportunidades para os heróis 
que jazem dentro de todos nós.
No caso particular da seleção nacional com a 

saída da nossa estrela Cristiano Ronaldo, mas 
podemos também estender ao participantes no 
campeonato europeu de atletismo em Amster-
dam por serem ilustres desconhecidos para a 

maioria dos portugueses, demonstrou-se aquele 
princípio de Aristóteles. 
Como dizia Ayrton Senna, tricampeão mun-

dial de Formula 1, que não tinha ídolos mas sim 
admiração pelo trabalho, dedicação e compe-
tência, os nossos atletas mal amados, vilipen-
diados, provocados, os underdogs, os patinhos 
feios a quem virtualmente cuspiam na cara 
mantiveram o seu rumo contra ventos e ma-
rés. Trabalharam, dedicaram-se, acreditaram 
e lutaram por isso. Não confundamos esforço 
com sofrimento. Fala-se muito em sofrimento 
esquecendo que é com esforço - físico e moral 
- que se conseguem as vitórias.
E assim caiu a árvore podre do sebastianismo 

que tanto afeta o mundo português. E como a 
vida brinda-nos sempre com algo melhor, com 
a queda dessa árvore podre surgiu sob as suas 
raízes um imenso tesouro: descobrimos que 
qualquer um de nós pode ser herói, pois ser he-
rói não se trata de ganhar troféus mas sim de 
vencer sobre as probabilidades, vencer-se a si 
mesmo e ultrapassar os obstáculos sem perder 
de vista o objetivo maior. 
E por isto, mas também pelos troféus da sele-

ção nacional de futebol – campeã europeia de 
futebol-, Patrícia Mamona – campeã europeia 
de triplo salto –, Sara Moreira – vencedora da 
meia maratona –, Jéssica Augusto – bronze na 
meia maratona –, Tsanko Arnaudov – terceiro 
no lançamento de peso –, Susana Costa – quin-
to lugar no triplo salto –, a todas as estruturas 
de suporte mas em particular aos atletas, um 
forte agradecimento pelo exemplo dado.

hOrIzONtAIs: 1. Como assim? (interj.). Dor forte e 
súbita. 2. Pedir com instância. Grande massa de água 
salgada. 3. Graceja. Deseje. Ramada. 4. Sobre (prep.). 
Mesquinhez (fig.). 5. Imposto aplicável a transações 
imobiliárias (ant.). Planta herbácea da família das um-
belíferas. 6. Nome próprio feminino. Curar. 7. Semente 
do cafezeiro. Ave cujo canto parece dizer o seu nome. 
8. Milicianos antes de passarem a aspirantes. Contr. da 
prep. a com o art. def. o. 9. Peixe acantopterígio, de cor-
po raiado. Jornada. Mulo. 10. Junta. Tocheira de círio. 
11. Que se faz de semana a semana. Anilha.
vErtIcAIs: 1. Doutrina contrária aos dogmas da Igre-
ja Católica. Veículo de transporte público ou coletivo. 2. 
Desobrigar. Sólido de base circular ou elíptica, terminan-
do em ponta. 3. Molibdénio (s.q.). Ato de secar ou de 
fazer secar. 4. Rajada de vento. 5. A terceira letra do 
alfabeto grego. Nome da letra F. 6. Substância azotada 
e cristalizada que é um dos princípios imediatos da uri-
na. Ciência da moral. 7. Incógnita. Vereador. 8. Ensopar. 
9. Mulher que monta cavalos. Avançava. 10. Senhora 
educada. Dispor em camadas. 11. Altar cristão. Diz-se 
do dialeto português falado em Cabo Verde.

vErbO cANtAr
O  professor ao ensinar os verbos ao Joãozinho:
- Se és tu a cantar, dizes: “eu  canto”. Ora bem, se é o 
teu irmão que canta, como é que dizes?
Diz o Joãozinho: - Cala a boca, Zé.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638 2615 Place Chassé

Tel.: 514.845.0164 
www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

agÊNcias
de ViageNs

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

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

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

coNtabilista

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

www.acaixa.ca

serViços 
FiNaNceiros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

deNtista

eletricidade

agÊNcias
FUNerárias

mercearias

moNUmeNtos

Notários

padaria

restaUraNtes

reNoVações

CâMBio Do DólAr CAnADiAno
12 De JulHo De 2016

1 euro = CAD 1.461510
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

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

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença Grave
- invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. Gonçalves

restaUraNtes

importadores

inForMAÇÃo PArA queM lÊ.
reSultADo PArA queM AnunCiA.

Notários

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

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

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

associaçõEs E cluBEs

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

ceNtros

inForMAÇÃo PArA queM lÊ.
reSultADo PArA queM 

AnunCiA.

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

Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

Belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

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

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

muItO INtErEssANtE!

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

e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000

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

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

875$/mês
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inForMAÇÃo PArA
queM lÊ.

reSultADo PArA
queM AnunCiA.

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

atividades ou emprego. 514-961-0770

empregos

PAVÉ BOISBRIAND: A melhor equipa 
de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a 
colocação de “pavé-uni”. 

Bom trabalhador. 
jOhANNE: 450-628-5472

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

Precisa-se de um trabalhador em manutenção 
geral de edifícios comerciais, deve ser 

desembaraçado e dinâmico 
para uma companhia de imóveis. 

Bom salário para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Companhia em paisagismo está
à procura de homens com ou

sem experiência com
carta de condução.

514-242-7649

reNoVação | maNUteNção | reparações
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho, 

subsolo, etc. 438-396-8160

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

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

Controle o seu peso. Sinta-se no seu 
melhor. Resultados garantidos. 
Pacote de experiência, 3 DIAs. 
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

serViços

empregos

Restaurante bastante conhecido na 
comunidade portuguesa e através de 
Montreal está à procura de novos em-
pregados.

1- Posto: Pessoa para limpeza
Condições: 35h por semana;
Trabalho durante a noite (das 22h à 6h)
Manutenção e limpeza do restaurante 15$/h

2- Posto: Caixeira 
Condições: 24-30h por semana
Trabalho durante o dia
Salário bastante interessante + gorjeta

Antoine: 514-688-1015

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

pAtrícIA: 514-814-0362

cozinhEiro/a com ExpEriência Em 
cozinha típica portuGuEsa.

5 dias por sEmana (35 a 40/h).
aNtóNio: 514-501-4799

pAIsAgIstA rObErt cAuccI
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de

pedra e alcatrão com experiência 
e carta de condução

de classe 5. Precisamos também um
assistente paisagista. Assunto sério e

salário segundo a experiência.

514-766-8390

†

†

†

mArIA pErEIrA DE sOusA
Faleceu em Longueil, no dia 9 
de julho de 2016, com a idade 
de 89 anos, a Sra. Maria Pereira 
de Sousa, natural de Altares, 
Terceira, Açores, esposa do 
já falecido Sr. José de Sousa 
(Juca).
Deixa na dor o seu filho Joseph 
(Sylvie Perrault), suas filhas 
Lurdes (Gordie Gilbert) e 
Teresinha (Celso Ortin), a sua 
neta Erika e o seu neto Sam, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram 
a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
1111 Laurier O. Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório é hoje, quarta-feira 13 de julho de 2016, das 
14h às 17h e das 19h às 22h e quinta-feira 14 de julho, 
das 8h às 9h30. A missa de corpo presente será quinta-
feira, 14 de julho, às 10h, na igreja Santa Cruz. Será 
sepultada em cripta no no cemitério Repos St-François 
d’Assise. Renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia, será sexta-feira 15 de julho, às 18h30, na 
Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

cArlOs AlmEIDA câmArA
Faleceu em Montreal, no dia 7 
de julho de 2016, com a idade de 
72 anos, o Sr. Carlos Almeida Câ-
mara, natural dos Mosteiros, São 
Miguel, Açores, esposo da Sra. 
Maria da Glória Medeiros.
Deixa na dor a sua esposa, seus fi-
lhos Alberto (Irene Dupuis), Denise 
(Xavier Cruz) e Nancy (Alexandre 
Bramoullé, seus netos Esteban, 
Cedric, Ramona, Laura, Emilie, e 
Jules, sua irmã Helena, seu irmão 
Manuel, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
3254 Bellechasse, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi sábado, 9 de julho de 
2016, às 10h, na igreja St-Vincent Ferrier. Foi sepultado 
no cemitério Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

cArlOs mODEstO
1955-2016

Faleceu em Montreal, no dia 
10 de julho de 2016, com 60 
anos de idade, senhor Carlos 
Modesto, natural de Angra do 
Heroísmo, Terceira, Açores, 
filho dos já falecidos Manuel 
Modesto e Leontina Barcelos. 
Deixa na dor seu irmão José 
(Olga), suas irmãs  Esperança 
(Domingos) e Alda (António), 
seus sobrinhos/as Kevin (Cyn-
thia), Jennifer (Rio), Laura e 
sua sobrinha afilhada Melissa, 
afilhado Arthur Modesto, tios, 
tias, primos, primas, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório terá lugar quinta-feira 14 de julho de 2016 das 
14h às 17h e das 19h às 22h, sexta-feira a partir das 
8h. O funeral sera celebrado sexta-feira 15 de Julho de 
2016 às 10h na igreja Santa Cruz e vai ser sepultado no 
cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Mestre Kid INC está à procura de: 
pessoa experiente como operador 
da máquina de acabamento para a 
fabricação de vestuário: “Buttons, 
Buttonhole, Blind stitch, Tacking”. 

39 horas por semana, turnos 
diurnos. Envie o seu currículo 

para o endereço de e-mail 
carla@masterkid.com ou 

visite o nosso escritório em 
160 St. Viateur E., Suite 700.
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do BEnFica para o mundo 

Há anos dependendo de Cristiano ronal-
do, a seleção Portuguesa parece ter en-

contrado uma nova estrela em seu elenco. o 
meio campista renato Sanches, de apenas 18 

anos, revelado pelo Benfica, foi o nome dos 
quartos de final contra a Polónia. 
Sem oportunidades no elenco português até o 

jogo que definiu a classificação para as semifi-
nais, Renato Sanches já havia mostrado seu fu-
tebol refinado jogando pelo Benfica, e chamou 
tanto a atenção que foi contratado por 35 mi-
lhões de Euros pelo Bayern de Munique a pedi-
do do novo treinador do clube bávaro, o italiano 
Carlo Ancelotti. 
Contra a Polónia mostrou porque já pode ser 

considerado uma verdadeira jóia. Mesmo com 
a desvantagem de um golo no placar, Renato 
tentava criar jogadas no meio campo e sempre 

leAnDro MenDonÇA
incomodava os defensores poloneses. E de tanto 
tentar, Renato Sanches empatou o jogo aos 33 
minutos, tornando-se o terceiro jogador mais 

novo a marcar golos em Eurocopa com 18 anos 
e 317 dias, atrás do suíço Johan Vonlanthen com 
18 anos e 141 dias e do inglês Wayne Rooney, 
com 18 anos e 237 dias. Foi o primeiro golo do 
português pela seleção principal e seu primeiro 
jogo como titular. E na hora das penalidades pe-
diu ao treinador Fernando Santos para cobrar um 
dos tiros à meta. 
Um novo talento do futebol luso, uma verda-

deira promessa e um dos possíveis craques de 
Portugal nos Jogos Olímpicos Rio-2016. Mas 
para poder brilhar no Brasil, o craque precisa da 
autorização do Bayern de Munique para disputar 
o torneio.

Brasil Fc soFrE primEira dErrota na compEtição

Muitas pessoas já ouviram o provérbio 
português: a melhor defesa é o ataque. 

e isso se comprovou na última sexta-feira, 
quando o Brasil FC de Montreal enfrentou 
o Don Bosco, vice-líder da liga totalCam-
po, no CeGeP Marie Victorin.
Dono da melhor defesa do campeonato, o 

Brasil FC entrou em campo invicto e na pri-
meira posição. O Don Bosco vinha atrás na ta-
bela, mas já havia sofrido uma derrota, porém 
com o melhor ataque da competição. E logo no 
começo da partida, os avançados haitianos já 
mostravam o motivo dos 53 gols anotados em 
apenas seis partidas.
Em apenas cinco minutos, o Don Bosco já 

havia finalizado quatro vezes na baliza de 
Leonardo Ramalho. O defensor João Daniel 
recebeu cartão amarelo aos quatro minutos e 
poderia ter sido expulso aos 15, quando come-
teu falta dura no meio campo. O ‘Esquadrão 
Canarinho’ sentiu a ausência de Marco Carnei-
ro e Mikael Brown,  meios-campo de criação 

e marcação. Com espaço para jogar, o Don Bosco 
terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0.
No segundo tempo o jogo foi outro e o Brasil 

FC de Montreal partiu para cima, sentindo que 
era possível buscar o empate. Mas um golo do 
Don Bosco logo no início da segunda parte 
complicou a vida dos jogadores. Sem baixar 
a cabeça, os atletas partiram para o ataque, di-

minuindo o placar com João, defensor que foi 
se arriscar. O Don Bosco queria a ponta e fez 
mais um, deixando o jogo em 4 a 1.
O Brasil FC conseguiu diminuir o placar para 

5 a 4, faltando apenas três minutos para o fim 
do jogo, golos de Augusto, Julius e Rodrigo, 
mas não aguentou o cansaço e ainda levou mais 
um golo no último lance e foi derrotado por 6 

a 4. A equipa saiu de campo reclamando muito 
do juiz, já que a arbitragem advertiu João Da-
niel com cartão amarelo em seu primeiro lance 
e deixou por marcar um penálti em jogada pela 
esquerda, onde a bola teria batido na mão do 
jogador do Don Bosco claramente.
Mas o destaque da partida foi Leonardo Ra-

malho, que evitou uma goleada com belas de-
fesas e intervenções à sua meta. O arqueiro foi 
muito exigido, já que o ataque do Don Bosco 
mostrou que a melhor defesa do campeonato 
realmente é o seu ataque.
As equipes voltam a se enfrentar dia 26 

de agosto, na última partida do retorno da 
liga totalCampo.

leAnDro MenDonÇA
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portuGal conquista a Europa

onze milhões de vozes espalhadas 
pelo Mundo, no domingo. todos 

os olhos grudados na final da Eurocopa 
2016, no Stade de France, para o duelo 
entre a dona da casa França contra Por-
tugal.
Os espetadores portugueses em Montreal 

também se reuniram no centro da cidade 
para assistir ao jogo, que marcaria uma 
geração inteira ao final, e terminaria com 
uma longa história de espera por títulos in-
ternacionais.
A França começou melhor, avançando sua 

marcação e forçando o guarda-redes Rui 
Patrício a fazer bela defesa aos nove mi-
nutos. Mas Portugal não se intimidou e foi 
para cima com Cristiano Ronaldo, Renato 
Sanches e Nani. Os franceses perceberam 
a reação da seleção portuguesa e reagiram 
de outra forma. Aos 16 da primeira etapa, 
Payet deu forte entrada em Cristiano Ro-
naldo, que por duas vezes tentou retornar 
a campo, mas teve que ser substituído por 
Quaresma, aos 24 minutos do primeiro 
tempo. O ‘Gajo’ saiu de campo às lágrimas 
mas não sabia o que o futuro tinha para ele.
Mas o sonho português continuava pre-

sente e agora jogando com apenas um 
avançado e quatro médios, Portugal espe-
rava o erro dos franceses para contra ata-
car. Sissoko chutou aos 33 e Rui Patrício 
fez linda defesa.
O jogo demorou para aquecer no segundo 

tempo e só aos 14 minutos, quando nova-
mente o guarda-redes português fez boa 
defesa, que a partida melhorou. Aos 20 
minutos, a França teve na cabeça de Griez-
mann a chance de abrir o placar, mas o 
artilheiro da Eurocopa finalizou para fora. 
Rui Patrício estava iluminado por Deus e 
aos 29 minutos fez uma defesa sensacional 
no chute de Giroud. 

Aos 34, Nani cruzou mal a bola enganan-
do  Lloris, e quase Potugal abriu o marca-
dor. Aos 38, Rui Patrício mostrou porque 
recebeu o troféu de melhor jogador da par-
tida. Sissoko arrancou sozinho pela direi-
ta, chutou com força e o guarda-redes  se 
esticou todo para mandar a bola para fora. 
E o desespero português ficou para os 46 
minutos, quando Gignac driblou Pepe den-
tro da área e chutou. O goleiro português 
ficou pelo caminho e a trave foi o destino 
da bola. Sem golos, o confronto foi para o 
tempo extra.
O jogo voltou com muitas faltas e Portu-

gal muito melhor, pressionando a França 
e forçando a equipa mandante a cometer 
erros. Éder, aos 13 minutos do tempo ex-
tra, cabeceou a bola após cruzamento de 
Quaresma e quase fez o golo. No segundo 
tempo, logo aos 2 minutos, Raphael Guer-
reiro cobrou falta igual a Cristiano Ronal-
do, mas a bola bateu no travessão. E o gri-
to de campeão saiu do pé direito de Éder 
no minuto seguinte, quando recebeu passe, 
dominou e chutou com muita força, sem 
chance para Lloris. 
Ali estava a glória dos “heróis do mar”, 

equipe que era menosprezada pelos ad-
versários e por torcedores rivais. O nobre 
povo foi representado por jogadores que 
foram ‘às armas’ e buscaram o tão sonha-
do título europeu, escrevendo na história 
de Portugal, mais uma conquista dos seus 
nobres guerreiros. 11 milhões de vozes 
entoavam o hino português pelos quatro 
cantos do Mundo. Além de ser campeão, 
Renato Sanchez foi eleito o jogador re-
velação da Eurocopa 2016, o atleta mais 
novo a disputar uma final (ultrapassando 
Cristiano Ronaldo) e jogador mais jovem 
a ser campeão. Uma verdadeira honra para 
a nação Lusitana.
Parabéns Portugal, nova campeã da 

Eurocopa! 

leAnDro MenDonÇA
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portuGal, com 
quatro joGadorEs,
domina ‘onzE’ idEal da uEFa
A seleção portuguesa de futebol, com 

o guarda-redes rui Patrício, os 
defesas Pepe e raphael Guerreiro e o 
avançado Cristiano ronaldo, domina o 
‘onze’ ideal do euro2016 da ueFA.
Na escolha feita pelos 13 observadores 

técnicos do organismo que rege o futebol 
europeu, além dos quatro jogadores que 
conquistaram pela primeira vez um título 
continental para Portugal, constam ainda 
os alemães Joshua Kimmich, Jerôme Boa-
teng e Toni Kroos, os franceses Antoine 
Griezmann e Dimitri Payet, assim como os 
galeses Joe Allen e Aaron Ramsey.
O ‘onze’ foi escolhido pelo grupo de ob-

servadores técnicos liderado pelo Diretor 
Técnico da UEFA, Ioan Lupescu, e que in-
clui Alex Ferguson, Alain Giresse, David 
Moyes, Packie Bonner, Mixu Paatelainen, 
Savo Milosevic, Peter Rudbaek, Gareth 
Southgate, Thomas Schaaf, Jean-François 
Domergue, Ginés Meléndez e Jean-Paul 
Brigger.
Em declarações ao sítio da UEFA na Inter-

net, Alex Ferguson explicou os critérios da 
escolha: “Após um período de deliberação, 
os observadores escolheram uma equipa 

composta pelos jogadores que tiveram os 
melhores desempenhos das melhores equi-
pas no UEFA EURO 2016”.
“Escolhemos defesas centrais dominado-

res, laterais que conseguiram atacar e de-
fender, trincos capazes de controlar o jogo 
e a sua dinâmica, atacantes flexíveis e cria-
tivos, com capacidade de criar e marcar 
golos. Acreditamos que os onze seleciona-
dos representam o melhor da competição”, 
explicou Alex Ferguson ao sítio da UEFA 
na Internet.
A ‘melhor’ formação da competição que 

terminou no domingo alinharia com Rui 
Patrício na baliza, Joshua Kimmich, Jerô-
me Boateng, Pepe e Raphael Guerreiro no 
quarteto defensivo e com os médios Toni 
Kroos, Joe Allen, Aaron Ramsey e Dimitri 
Payet atrás dos avançados Antoine Griez-
mann e Cristiano Ronaldo.
O ‘capitão’ da seleção lusa já tinha incluí-

do o melhor “onze” de sempre dos Cam-
peonatos da Europa e antes já havia sido 
também escolhido para os 23 melhores 
em 2004 e 2012, o mesmo sucedendo com 
Pepe em 2008 e 2012.

F1: lEwis hamilton vEncE Gp da inGlatErra 
Bravo Bravo sElEção portuGuEsa

num ambiente de festa no futebol 
congratulo pela extraordinária 

vitória da nossa Seleção Portuguesa; 
pensava escrever duas linhas a este su-
jeito uma vez me encontrar no coração 
da festa  mas deixo esta satisfação aos 
entendidos nesta matéria e passemos à 

minha crónica da F1 e na qual o inglês 
lewis Hamiltom venceu pela quarta vez 
em casa ficando apenas a quatro pontos 
da liderança do campeonato.
Lewis Hamilton foi absoluto desde o iní-

cio do final de semana, o inglês liderou to-
dos os treinos e venceu o GP da Grã-Breta-
nha de forma tranquila, não foi ameaçado 
em nenhum momento. Agora Lewis ficou a 
quatro pontos de diferença para Nico Ros-
berg, que chegou em segundo. Max Vers-
tappen completou o pódio, em terceiro.  
Choveu muito em Silverstone um pouco 

antes da largada e depois o sol saiu. Mas 
choveu o suficiente para encharcar a pista. 
A direção da prova decidiu optar por uma 
largada atrás do Carro de Segurança. A 
pista tinha trechos muito molhados e parte 
bem secas, a direção de prova decidiu que 
todos os carros saíssem com pneus de chu-

va, de faixa azul. Depois de cinco voltas, 
o Carro de Segurança retornou as boxes e 
foi dada a bandeira verde. Na largada, Ha-
milton manteve-se na ponta, seguido por 
Rosberg, Verstappen e Ricciardo, e vários 
outros pilotos foram  para as boxes para 
trocar os pneus para intermediários. Na 
volta seguinte, Ricciardo decidiu ir para 
as boxes, e os dianteiros permaneceram na 
pista. Wehrlein foi o primeiro a escapar e 
abandonar. Com isso, foi acionado o Carro 
de Segurança Virtual.
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para mais
inFormaçõEs

inFo@tvpm.ca
514.993.9047

ProGrAMA DA SeMAnA
quintA-FeirA: PortuGAl

CAMPeÃo Do euro 2016

SáBADo: FeStA Do
 Sr. SAnto CriSto
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mEdalhadas EuropEias dE 
atlEtismo rEcEBidas Em FEsta
As portuguesas Patrícia Mamona, Sara 

Moreira e Dulce Félix foram, esta terça-
-feira, recebidas por três centenas de pessoas, 
em lisboa, depois de terem conquistado di-
versas medalhas nos europeus de atletismo, 
disputados em Amesterdão.
Com chegada prevista para as 21h00, a comi-

tiva lusa, também composta por Marco Fortes 

e Nélson Évora, acabou por entrar na zona de 
chegadas do Aeroporto da Portela por volta das 
22h50, curiosamente instantes depois das cerca 
de 300 pessoas terem entoado o hino nacional, 
à capela.
Perante o secretário de Estado da Juventude e 

Desporto, João Paulo Rebelo, a seleção nacional 
foi recebida em euforia, embora longe dos nú-

meros que à hora de almoço receberam os cam-
peões europeus de futebol.
Visivelmente satisfeita, Sara Moreira, medalha 

de ouro na meia-maratona, disse estar agradeci-
da e orgulhosa com o apoio recebido.
«Não estava à espera de tanta gente. Estou mui-

to feliz. É um momento muito bom na minha car-
reira e só espero que seja um bom presságio para 

o Rio (Jogos Olímpicos de 2016). Vou continuar 
a minha preparação. O europeu servia para isso e 
o teste foi super positivo. Vou dar o meu melhor, 
vou lutar», prometeu Sara Moreira.
Patrícia Mamona, medalha de ouro no triplo 

salto, confessou ter ficado surpreendida pelo fei-
to, contudo, à semelhança de Sara Moreira, ga-
rante que vai continuar a dar o máximo, como 

forma de repetir o êxito no Rio de Janeiro.
“Estou maravilhada, estou mesmo nas nuvens 

com esta receção. Isto nem parece que é real. É 
uma maluquice. A medalha de ouro foi uma sur-
presa, mas sempre confiei em mim. Era o tudo ou 
nada e eu dei o tudo. Espero que os Jogos Olím-
picos corram melhor ainda. A partir de amanhã 
vou começar a treinar para estar no meu auge”, 
disse Patrícia Mamona.
Com um discurso muito idêntico, Dulce Félix, 

medalha de prata nos 10 mil metros, espera mais 
sorte do que há quatro anos.
“não estava à espera da receção. Fico muito 

feliz com esta receção. Foi fantástico. não há 
palavras. tenho agora algum trabalho para 
fazer. Estas medalhas vêm dar confiança para 
o que aí vem. estamos muito motivados para 
os Jogos olímpicos. Vou para lá fazer a mara-
tona”, concluiu.
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