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pAlAvrA Do DIretoro proFaNo de mãos
dadas Com o religioso

As festas do Divino es-
pírito Santo é uma das 

manifestações populares dos 
Açores, em que o religioso se 

confunde com o profano e é uma das mais 
relevantes da comunidade açoriana e de 
seus descendentes, tanto na região, como 
em qualquer outra localidade no mundo, 
onde se encontre um habitante destas ilhas.

O sagrado na fé religiosa dos açorianos, re-
sume na sua génese em rituais tão antigos, em 
que o sagrado e profano aqui não se colidem, 
pelo contrário, completam-se e são motivo de 
grande envolvimento e adesão das pessoas.
Esta forma de viver a fé e a religiosidade deve 

ser entendida tanto como uma compreensão de 
mundo que envolve todas as práticas sociais, 
individuais e coletivas, transmitidas de gera-
ção em geração pelos tempos afora.
No culto ao Divino Espírito Santo, nem a 

Igreja Católica exerce influência nos sentidos 
e significados dos rituais religiosos, que são 
diferentes de ilha para ilha, ou mesmo de fre-
guesia para freguesia e constitui a maior ma-
nifestação da religiosidade popular açoriana.
O povo sai à rua, mesmo que antecipada-

mente sabe ao que vai, sem novidade que o 
atraia, pois marca presença porque o convívio 
é o motivo principal para participar e admirar 
as coroas, as bandeiras ou os carros de bois 
engalanados, sempre da mesma maneira, mas 
sempre deslumbrantes e arrebatadores.
Por isso, é exaltante a forma magnífica como 

o sagrado e o profano enquanto manifestações 
de religiosidade popular constituem uma sim-
biose subliminar que os açorianos tão bem sa-
bem cultivar, onde se esbatem fronteiras, pois 
o que é divino não se separa do que faz parte 
do mundo social, quotidiano, ou seja do que é 
profano. 
O impacto destas festas é enorme e constitui 

um cartaz turístico de grande alcance social, 
cultural e mesmo económico. A transmissão 
destas festas pela RTP, a nível nacional e in-
ternacional leva o nome dos Açores a tantos 
lugares em diversas partes do mundo.
Trata-se de um meio privilegiado de afirma-

ção da nossa identidade como povo crente e 
que preserva com carinho as suas raízes, a sua 
cultura e os seus usos e costumes, de forma 
simples, como é tudo o que o nosso povo faz, 
sem pretensiosismo, que poderia levar a uma 
indesejada aculturação. 
Os verdadeiros protagonistas das festas do 

Divino Espírito Santo são o povo das ilhas, 
que num ato de fé inabalável e numa devoção 
quase incompreensível, baralham a perceção 
intelectual de alguns eruditos da nossa praça 
e mesmo de uma franja da própria hierarquia 
religiosa, que critica os festejos, mas não tem 
a capacidade de os aproveitar tendo em vista 
uma depuração cristã.
Por isso, as festas do Espírito Santo consti-

tuem, desde os primórdios do povoamento, 
uma celebração da solidariedade e da festa 
da própria vida, entrelaçando-se com as mais 
nobres tradições cristãs que o povo açoriano 
sempre cultivou. E assim continuará.

levar loNge a CoNFiaNça
Na lUta dos trabalhadores
porqUe a Crise Não tem Crise

o dia 30 de Maio ficou marcado no Québec pela desilusão de 175 000 
mil trabalhadores da construção civil, que traçam um cenário de 

preocupações relativamente à evolução das  suas condições de trabalho, 
tanto no imediato como no futuro. o governo liberal de couillard, para 
justificar a lei 142 que obrigou os trabalhadores a voltar ao trabalho, 
anunciou «A greve prejudica a economia». este poder tende a ser exerci-
do em excesso e de forma extrema.
Registo algumas declarações em «francês para não alterar na tradução o rigor 

das palavras» em defesa dos direitos dos trabalhadores nomeadamente o direi-
to à greve, revogação da caducidade da contratação coletiva e precariedade da 
vida familiar: Ministre du Travail Dominique Vien, «Je ne vous conte pas de 
blague, je n’ai pas de modèle en tête a-t-elle lancé lors d’un point de presse, ce 
que nous voulons, c`est que les deux parties prennent leurs responsabilités.  Et 
leurs responsabilités c`est de se rasseoir et de recommencer à négocier. Et c`est 
exactement ce que le projet de loi 142 prévoit».
La Cour Suprême du Canada a affirmé en 2015, que le droit à la grève est un 

droit fondamental : «On peut normalement invoquer différentes raisons pour 
ces lois-lá, par exemple lorsque la santé et la sécurité de la population sont en 
jeu. Dans la situation actuelle, il ne semble pas que ça soit le cas. C`est seule-
ment l`impact sur l´économie qui est présent. Or le Comité de Liberté Syndi-
cale de l`Organisation Internationale du Travail, auquel la Cour Suprême do 
Canada a fait référence en 2015, a dit que le seul impact économique n`est pas 
suffisant pour justifier une loi particulière». 
Importa dizer que esta intervenção do Governo Couillard é ilegal e injusta. 

Pese embora os constrangimentos das greves, que envolvem as pessoas; mas 
os objetivos para melhorar as condições de vida de todas as pessoas só serão 
concretizáveis pela intensificação da luta dos trabalhadores  e do povo para 
que seja possível romper com a exploração e o empobrecimento, que todos 
os trabalhadores em silêncio bem conhecem no terreno, nomeadamente os 
não sindicalizados, que são produto das insanáveis contradições, que variam 
segundo as relações sociais de poder em jogo e governos que esquecem os 
eleitores fazendo tábua rasa das suas necessidades e justas aspirações.
Procura-se que os trabalhadores percam o fio à meada no caótico estado de 

coisas, para que interiorizem a ideia imbecil  de que o tempo da luta por va-
lores, salários justos e ideias acabou e de que «não há alternativa» mesmo se 
todos os dias isso é desmentido pelos factos. Gostariam que esquecessem de 
onde vimos e para onde vamos e de varrer da memória dos povos combates 
com que rasgaram os caminhos da libertação social e humana. Gostam de 
espalhar a descrença na luta organizada. Gostam que os trabalhadores desis-
tam para deixar caminho livre à insaciável gula da exploração selvagem. A 
experiência histórica  mostra que tal propósito está condenado ao fracasso. 
Mas mostra também que tem de ser firmemente combatido  para fazer baixar 
o sofrimento dos povos e os avanços dos «perigos populistas».
Vivemos numa situação marcada por uma perigosíssima deriva securitária, 

em que a pretexto da «segurança» e da crise que não tem crise o que as elites 
dominantes e governos preparam é uma resposta violenta às inevitáveis explo-
sões de descontentamento e revolta popular contra as políticas de caos e contra 
o próprio sistema.
 O dinamismo das «Instituições» em particular:  Assembleia com os Depu-

tados Eleitos pelo Povo, Sindicatos, trabalhadores, povo e outras instituições, 
são a participação mais importante para avaliar a situação e acertar contas com 
as elites e os políticos profissionais, para assumir compromissos de confiança 
segundo a lógica de justiça.
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AgendA comunitáriA

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

FEstas dO divinO EspíritO santO dE laval
iMpériO da trindadE | 10 E 11 dE junhO

sábadO, 10 dE junhO: 
17h30: Terço em honra do Espírito Santo
18h00: Missa solene cantada
19h30: Abertura das festas no recinto dos Impérios 
com grupo Coral e a Folia
20h00: Arraial, Bazar, Bar, Rancho Folclórico Praias 
de Portugal, Filarmónica de Montreal,DJ Entre nós, 
Conjunto Starlight de Toronto e o Caldo da meia-noite
dOMingO, 11 dE junhO: 
10h00: Bodo de leite
11h00: Saída do cortejo
12h30: Missa solene cantada
15h00 Arraial, Bazar, Bar, Sopas do Divino Espírito 
Santo, DJ Entre nós, Rancho Folclórico do Atlântico de 
Laval, Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval.
20h30: Sorteio das domingas e Mordomia 2018.

festival
da lagosta

sexta-feira, 9 de junho
SopA, umA lAgoStA com 

SAlADA ruSSA e SobremeSA

reserve o seu lugar
514 844-2269, J. Fernandes 514 501-1278

C. rosário 514 255-4849
ou por FaCebook

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

reiNo UNido NUma eNCrUzilhada

o reino unido viveu este 
fim de semana mais um 

ato de violência gratuita e ig-
nóbil, que como já tive oportunidade de refe-
rir, nada faz do que alimentar o odioso obscu-
rantismo que varre o planeta.
Sem ignorar este ato, convém também não 

esquecer que o Reino Unido tem eleições esta 
quinta-feira 8 de junho, eleições antecipadas 
propostas pela atual Primeira-Ministra Theresa 
May, que pretende nada mais nada menos do que 
aumentar o seu peso político para avançar com 
chamadas reformas com o mínimo de oposição, 
calando as vozes que já se vão levantando contra 
algumas das suas ideias, que no entanto não che-
gam ao cerne da questão, que é a instalação de 
um novo ultra-conservadorismo disfarçado com 
algumas benesses para as massas para obtenção 
da sua complacência.
Ao contrário de Thatcher, que fazia pelo me-

nos o possível para abrir ligações com o exterior, 
favorecendo intercâmbios económicos, sociais e 
culturais, sem no entanto perder as suas raízes ou 
o orgulho destas, temos atualmente Theresa May 
que se isola e alimenta mais o isolamento das 
almas retrógradas que na sua incapacidade de li-
darem consigo mesmas e com os outros, fecham-
-se nas suas conchas, como se no mundo atual, 
virtualmente ligado, isso fosse possível. Com a 
consciência desta impossibilidade, pretende re-
gulamentar, limitar, controlar, num desespero 
obsessivo que demonstra a incapacidade para 
liderar, mas apenas uma capacidade para respon-
der aos medos que ganham terreno por todo o 
mundo. Em vez de liderar, que pressupõe a ca-
pacidade de dirigir ou guiar através de uma ins-
piração superior as coletividades, afunda-se nos 
medos obsessivos do outro, medos da diferença, 
medo de interagir pela fragilidade inerente àque-
les que à falta de desenvolverem o pensamento 

próprio nada mais têm do que a sua herança cul-
tural, que por mais respeitável que seja, é conti-
nuamente, e hoje cada vez mais, desafiada por 
novos eventos.
Ora, esta herança cultural nunca é perfeita pois 

é feita à base de uma coletividade de membros 
imperfeitos, e como tal, o tempo vai sucessiva-
mente desafiando para que esta coletividade evo-
lua, para felicidade dessa mesma coletividade. 
Isso nunca se faz sem esforço, sem sofrimento, 
sem sacrifício, e por vezes sem sangue, o que ne-
nhum, e repito, nenhum político atualmente tem 
a hombridade de dizer, pelo menos em público. 
Tenho também dúvidas que Jeremy Corbyn seja 
o líder que o Reino Unido precisa. Aliás, há uma 
grande diferença entre o líder necessário e o líder 
desejado, e como estamos em democracia, e ain-
da bem que assim é, normalmente vence o líder 
desejado. Algumas indefinições, recuos e ideias 
de Corbyn deixam algumas dúvidas em relação 
ao futuro, pelo que o Reino Unido encontra-se 
numa encruzilhada difícil de prever. Uma coisa é 
certa, e louvável: há cada vez mais força no senti-
do de reduzir distâncias, de deitar muros abaixo, 
de aproximação. Claro que nada disto significa 
perdas de respeito, ou facilidades demeritórias, 
desatenção à segurança e ao respeito individual 
e coletivos; esta é uma luta que cada vez mais se 
faz premente e que será talvez a verdadeira luta 
que o Reino Unido viverá assim como todas as 
nações nas décadas vindouras.

dia dE pOrtugal, dE caMÕEs E das
cOMunidadEs pOrtuguEsas
O Cônsul-Geral de Portugal em Montreal e o Conselhei-
ro das Comunidades Portuguesas têm o prazer de infor-
mar que a cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas terá lugar 
sábado, dia 10 de junho, às 15h00, no Parque de Portu-
gal em Montreal (esquina Boulevard Saint-Laurent com 
a Rua Marie-Anne).
No âmbito do 375º aniversário de Montreal e numa ho-
menagem da Comunidade Portuguesa à sua cidade de 
acolhimento, o Dia de Portugal será igualmente assina-
lado pela entrega formal ao Presidente da Câmara de 
Montreal, Sr. Denis Coderre, do mural de azulejos resul-
tante do concurso “Os Portugueses Celebram Montreal”.
Mais se informa que as comemorações do Dia de Por-
tugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 
Montreal terão início no dia 9 de junho com a quarta edi-
ção do “Festival Portugal Internacional de Montreal”, no 
adro da Missão de Santa Cruz (esquina da Rua Rachel 
com a Rua Saint-Urbain), a partir das 20h00.
Salientando a importância destas festividades, convi-
dam-se todos os membros da Comunidade Portuguesa, 
Lusodescendentes e Amigos de Portugal a estarem pre-
sentes.

josé guedes de sousa
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal 

Daniel Loureiro 
Conselheiro das Comunidades Portuguesas
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20:45 Sim, Chef
21:14 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Portugal Fora de Portas
0:15 Grande Área
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 9 dE junhO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
6:00 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:30 Visita Guiada
10:00 O Sábio
10:45 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 Portugueses pelo Mundo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Fora de Portas
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:30 Mundo Sem Muros
21:30 Portugueses na
 Nova Inglaterra
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Portugal Fora de Portas
0:15 Uma História de Autonomia
1:15 Hora dos Portugueses

sábadO 10 dE junhO                       
1:30 Tudo é Economia
2:15 Literatura Aqui
2:46 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00	 Cerimónias	Oficiais
 10 de Junho
7:00 Hora dos Portugueses 
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Voz do Cidadão
9:30 Aqui Portugal
14:59 Telejornal

4ª-FEira 7 dE junhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:53 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Filhos da Nação
9:41 O Sábio
10:23 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:03 Tech 3
14:11 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Portugal Fora de Portas
16:34 Brainstorm
17:18 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Palavra aos Diretores
21:01 Brainstorm
21:45 Notícias do Atlântico
22:45 O Sábio
23:28 Portugal Fora de Portas
23:59 Fronteiras XXI

5ª-FEira 8 dE junhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:30 Palavra aos Diretores
10:00 O Sábio
10:45 A Praça
12:30 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Fora de Portas
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

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

o qUe É ter Um Caso de amor CoNsigo mesmo?

creiam que até há pouco tempo, eu também 
era daqueles que não sabiam. creio que an-

dava no mundo por ver andar os outros, sabia 
que existia só porque respirava. por não gostar 
de ler, tinha que acreditar naquilo que os outros 
me diziam. quando comecei a interessar-me 
pela literatura, automaticamente comecei a ver 
o mundo de uma maneira diferente. A partir daí 
tudo o que os outros me diziam era filtrado pela 
técnica do D.c.D. (Duvidar, criticar, Determi-
nar) é uma técnica que estrutura e fortalece a 
liderança do “eu”. ela deve ser feita em silêncio, 
várias vezes por dia, com emoção e coragem.
Ela é constituída por três pilares que são três pé-

rolas da inteligência humana. A pérola da filoso-
fia, que é a arte de duvidar. A pérola da psicologia 
que é a arte da crítica. A pérola da área de recursos 
humanos, que é a arte da determinação. Isto trata-
-se de um debate lúcido, aberto e silencioso que o 
“eu” faz com o seu próprio ser. Um encontro com a 
nossa história. Uma intervenção directa nos nossos 
traumas, conflitos, e dificuldades. Uma revisão de 
metas, uma reavaliação da forma de estar na vida. É 
como um exercício pleno da capacidade de decidir, 
questionar e dirigir a sua própria história. Percorrer 
as trajetórias do próprio ser e tornar-se um grande 
amigo de si mesmo. É ter a ousadia de recuperar a 
liderança do “eu” no limite da ansiedade, da angús-
tia, e do sentimento de culpa. As quais me foram 
infligidas pelo governo do meu país: ao enviarem-
-me para uma guerra,  que não era a minha. Não era 
uma guerra para defender o meu país, contra uma 

entidade estrangeira. Se tal fosse o caso eu teria 
muita honra em defendê-lo. Mas não! Tratava-se 
de uma guerra para defender interesses capitalistas. 
Onde me obrigaram a pegar numa arma para ceifar 
vidas humanas, com o risco da minha própria vida. 
Creio que tinha feito tudo para lá não ir, inclusiva-
mente ter desertado na ilha da Terra Nova em 1967, 
onde quatro anos mais tarde fui repatriado, e, por 
fim acabei por lá ir parar. Mas o meu subconsciente 
acusava-me, dizia-me que eu podia ter feito outras 
tentativas de fuga, ou ter optado em ter sido objetor 
de consciência. Porque o facto de ter pegado numa 
arma para matar seres humanos, fez da minha vida 
nestes últimos quarenta anos um verdadeiro teatro 
de horror. E quando falo em ter uma história de 
amor consigo mesmo, refiro-me a ter tido a ousa-
dia de me perdoar a mim próprio, pelas  falhas que 
tive, por não ter feito tudo o que estava ao alcance 
do possível, para me livrar dessa  maldita guerra. 
Mas hoje finalmente em vez de ser passivo e de 
me entregar ao desespero, levantei-me. Declarei 
solenemente que não queria ser  mais escravo da 
minha emoção, e prisioneiro dos meus pensamen-
tos. Nestas situações amenas, deixamos os nossos 
pensamentos e emoções esmagarem-nos. Como já 
estava farto dessa situação, comecei a duvidar e a 
criticar essas ideias perturbadoras, e determinei ser 
livre. Saí da plateia, entrei no palco. E tornei-me 
o ator principal do teatro minha mente. A minha 
emoção acabou por acalmar a minha capacidade de 
pensar, e voltei a ser livre. Somente isto explica as 
minhas reações poéticas, a minha nova forma de 
pensar e de ver o mundo.

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

violÊNCia sobre os Nossos idosos

vinte idosos agredidos todas as semanas. 
Só no ano passado, mais de mil idosos 

foram violentamente agredidos, quer du-
rante roubos, quer em contexto de violência 
doméstica. esta violência tem vindo a au-
mentar ao longo dos anos, já levou sucessi-
vos governos a tentar reforçar a legislação 
sobre a proteção dos idosos. 
Segundo as últimas notícias, nos últimos 

dias, vários idosos foram agredidos com vio-
lência quando foram assaltados e roubados. 
Duas das vítimas acabaram por morrer, como 
tinha acontecido, dias anteriores, (à noite) com 
uma senhora idosa de Estarreja, num cenário 
de extrema violência: o seu corpo foi escon-
dido numa arca frigorífica. Estas mortes vêm 
aumentar as estatísticas da violência contra 
idosos, muitas vezes a viverem sozinhos e in-
defesos. De acordo com os números da Asso-
ciação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), 
relativos ao ano passado, pelo menos, três 
idosos são vítimas de violência todos os dias. 
A esmagadora maioria (77,2%) são mulheres 
que têm uma idade média de 75 anos e meio.
Em Fafe, uma mulher de 91 anos foi morta 

durante um assalto à sua residência, no centro 
da vila. Ao que tudo indica os ladrões e assas-
sinos agrediram a idosa e vasculharam a casa 
toda. Roubaram tudo que quiseram e deixaram 
a dona da casa morta num dos quartos da ha-
bitação. Maria Gracinda foi encontrada morta 
por um sobrinho, que foi chamado depois de 
as vizinhas terem estranhado a sua ausência. 

Em Famalicão, uma idosa fica sem 13 mil eu-
ros. Um assaltante ameaça uma idosa de 79 
anos com uma arma branca e roubou-lhe todas 
as sua poupanças (13 mil euros) que guardava 
na cozinha e num galinheiro anexo à sua casa, 
na aldeia de Mouquim. Outros idosos são se-
questrados e amarrados com cabos elétricos; 
Os idosos, Custódia, de 86 anos, Francisco 
de 89, acamado, viveram momentos de terror 
quando, há três meses, quatro indivíduos en-
traram no quarto onde dormiam, em Beja, e 
lhes roubaram as jóias e o dinheiro que tinham 
em casa. Foram amarrados com cabos elétri-
cos pelos ladrões.
Em Portugal, ainda há aquela ideia de que a 

classe mais idosa “ainda guarda o dinheiro e o 
ouro em casa”. 
É possível… E será por isso que cada vez há 

mais assaltos? Ou será também porque cada 
vez mais os nossos idosos estão menos prote-
gidos em aldeias despovoadas e isoladas…  
Também é verdade que, no que diz respeito a 

situações de roubo, tudo tem a ver com o iso-
lamento das populações. Com as políticas de 
proximidade não meramente policiais. Não é o 
facto apenas da Guarda Nacional Republicana 
passar nos locais. 
É claramente uma boa ação da GNR, mas te-

mos de ter, de uma forma integrada, políticas 
de proximidade. 
Os nossos queridos idosos estão a ser vítimas 

potenciais e alvos dos larápios mais pontuais 
ou então de organizações criminosas mais or-
ganizadas que se aproveitam da vulnerabilida-
de dos nossos idosos.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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Fim do aNo esColar das esColas saNta CrUz e lUsitaNa

com o teminar do ano esco-
lar das escolas em Santa 

cruz houve no último sábado 
a apresentação de uma expo-

sição dos trabalhos feitos pelos alunos e pro-
fessores, e na presença dos pais, teve início 
pelas 16h com apresentação pelos alunos de 
um pequeno espetáculo seguindo-se distribui-

ções dos diplomas aos alunos que mais se dis-
tinguiram ao longo do ano sendo a de Santa 
cruz da responsabilidade da missão na pes-

soa do Sr. padre josé maria e como diretor 
pedagógico o Sr. professor josé barros, sendo 
este o responsável pela escola lusitana.
Durante a tarde tivemos a distribuição dos di-

plomas aos alunos das escolas de Santa Cruz 
(17) e Lusitana (12) tendo esta sessão termina-
do com agradecimentos aos alunos, professores, 
pais pelo Sr. Padre José Maria Cardoso e Prof. 
José Barros.
Seguidamente pelas 18h30 procedeu-se à cele-

bração da eucaristia com a presença dos finalis-
tas da escola lusitana; foram distribuídos a estes 

alunos os seus diplomas pelo Sr. Padre José Ma-
ria Cardoso, o Sr. Padre Phong, e Sr. Prof. José 
Barros e professores.

Seguidamente desceu-se ao salão para um exce-
lente jantar que iniciou-se com o hino Nacional 
cantado pela Marie Kathley. O jantar foi confe-
cionado pelo cozinheiro José Fernandes e a sua 
equipa, sendo a música da responsabilidade da 
discoteca Moreira com Tony Resendes.

mANuel NeveS
mneves@avozdeportugal.com

peNteCostes em saNta CrUz

As últimas coroações do 
espírito Santo em Santa 

cruz, tiveram lugar, excecio-
nalmente, sábado passado. 
Acontecendo pela primeira 

vez, na história da missão, devido ao facto de 
no Domingo haver a volta à ilha de montreal 
em bicicleta. A rua rachel, onde se encontra 

localizada a igreja, esteve fechada ao trânsito, 
entre as ruas laval e o parque jeanne mance. 
além disso, foi também fim de semana da fei-
ra na rua mont-royal. A combinação dos dois 
acontecimentos dificultaria a deslocação dos 
paroquianos à igreja. 

Quatro foram as famílias que coroaram, a de 
Alice Ribeiro, Maria Carreiro, Elizabeth Carrei-
ro, Orminda Isidoro e Armanda Garcia.
Durante o Ação de graças, Dona Armanda Gar-

cia, a “Mordoma” de 2018, levou até ao altar um 
ramo de flores, que o Padre José Maria entregou, 
em sinal de reconhecimento, ao casal  Natália e 
Moisés,  por se terem encarregado da coordena-
ção das coroações, desde o Domingo de Páscoa 
até ao Pentecostes.
Nesta celebração, uma das mais importantes do 

calendário cristão em que se comemora a desci-
da do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus 
Cristo e sobre Maria, sua mãe, também os padres 
Phong e José Maria foram coroados, para que 

simbolicamente, a Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade descesse sobre eles.
Durante sete semanas, dezoito famílias de San-

ta Cruz, seis de Hochelaga e sete de Anjou, re-
ceberam os símbolos do Divino em suas casas 

e centenas foram os amigos e familiares que se 
juntaram aos donos da casa para em conjunto, 
cantarem e rezarem o terço, ao Espírito Santo e 
à Virgem Maria.
Infelizmente este ano, não me pude juntar a 

muitas famílias, devido a um horário sobrecarre-

gado, Mas consegui ainda dar um salto a casa de 
alguns amigos e a semana passada desloquei-me 
a Kirkland à casa da simpática Alice Ribeiro. 
Fiquei impressionado com a simplicidade e ao 
mesmo tempo com o requinte do altar, onde esta-
vam expostas as coroas. Fez-me até recordar os 
impérios dos Açores. Três bandeiras  ornamen-
tavam o altar. As dos lados mencionavam “ Vem 
Espírito Santo” e a do centro descrevia os “Sete 
dons do Divino”. No lar do casal Ribeiro reinava 
o bom gosto e era contagiante a fé que têm pela 
Terceira Pessoa da Santíssima Trindade.
Agora, cremos nós, o Padre José Maria vai ter 

de reunir-se com todas as famílias que tiveram 
Domingas este ano, para que consigam reagru-
par-se, sem vaidades nem oportunismos e, for-
marem a próxima Comissão da Festa em Louvor 
do Espírito Santo para 2018.

ANtero brANco
abranco@avozdeportugal.com

Mais uma vez foram dirigidos vários agrade-
cimentos aos alunos, professores, pais pelo seu 
trabalho e dedicação para com a escolas pois te-
mos que estar muito orgulhosos com o ensino do 
português no Canadá nas escolas de Santa Cruz 
e Lusitana.
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

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

Numa visão simpliasista 
sobre portugal, o que 

realmente diferencia as ter-
ras lusas de outros países é 

Amália ou Ana moura, eusébio ou ronaldo, e 
sempre os três pastorinhos.
Em maio de 2017 celebrou-se em grande o 

Centenário das Aparições de Nossa Senhora de 
Fátima, com um extenso programa através do 
mundo, e mais particularmente em Fátima com 
a presença de Sua Santidade o Papa Francisco. 
As primeiras aparições de Nossa Senhora aos 

pastorinhos tiveram lugar a 13 de Maio de 1917 
e repetiram-se nos meses seguintes, tendo a úl-
tima acontecido a 13 de outubro desse ano, em 
que uma multidão assinalável assistiu ao “Mila-
gre do sol”. São estas as datas que todos os anos 
atraem maior número de crentes ao Santuário 
para participar nas Procissões das Velas do dia 
12 à noite e do Adeus na manhã do dia 13, mas 
todos os dias, especialmente a 13 de cada mês, 
chegam a Fátima muitos peregrinos que vêm a 
este lugar sagrado manifestar a sua fé. Partindo 
de diversos pontos do país, muitos deles fazem 
esse percurso a pé, seguindo por estradas e cami-
nhos rurais. 
Este ano teve várias missas especiais/temáticas 

em honra da Nossa Senhora de Fátima, e para fi-
nalizar este grandioso ano do centenário de Nos-
sa Senhora de Fátima os mensageiros de Nossa 
Senhora de Fátima organizaram com a ajuda do 
padre José Maria Cardoso esta noite memorável. 
Com alguns dos melhores fadistas de Montreal, 

Fados para Nossa seNhora de Fátima
SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com
Fotos de Manuel neves

Marta Raposo, Suzi Silva, Carlos Rodrigues, 
António Horácio e José João acompanhados por 
Paulo Gomes, Liberto Medeiros, Steven Gomes 
e o próprio José João. E para finalizar esta noite, 
o grande fadista Zé Perdigão cantou e encantou 
todos os presentes. Esta noite, foi mesmo uma 
das mais bonitas que eu assisti, tudo decorreu 
muito bem, em especial a parte final, quando to-
dos cantaram juntos. É importante notar a parti-
cipação da Tuna D’Oiro e o Rancho Foclórico 
Portugal de Montreal da Santa Cruz que também 
fizeram um excelente espetáculo neste celebra-
ção.

quem é o fadista zé perdigão?
Zé Perdigão, Filho de Pai transmontano e mãe 

minhota, José Salgado da Silva Perdigão nasceu 
na Vimaranense freguesia de Fermentões. Ai 
cresceu, bem no seio de um ambiente cultural: 
Centro Cultural e Recreativo de Fermentões, Or-
feão Litúrgico Coral de Fermentões, Associação 
dos Escuteiros de Portugal, Corpo Nacional de 
Escutas, cuja a influência foi decisiva para a sua 
vida. Nos anos 90 vence por várias vezes o Festi-
val “Guimarães a Cantar”. Integrou vários proje-
tos musicais e bandas Pop/Rock para sobreviver 

na música, factores que foram decisivos para a 
escolha do “caminho a seguir”.
Em 2008 a convite do produtor José Cid é gra-

vado e editado o seu primeiro disco “Os Fados 
do Rock” que recebe os mais rasgados elogios 
dos media e tem grande aceitação por parte do 
público. Zé Perdigão é convidado pelo músico, 
cantor, compositor e autor Francisco Ribeiro- 
membro fundador dos Madredeus, a gravar a voz 
juntamente com Tanya Tagaq, Filipa Pais e Natá-
lia Casanova no disco Desiderata – “A Junção do 

bem” acompanhado pela Orquestra Nacional do 
Porto sob a direção do Maestro Mark Stephen-
son. É por esta altura que Zé Perdigão começa a 
pisar os grandes palcos, em 2009 é convidado a 
fazer a primeira parte de José Cid no Campo Pe-
queno, tendo sido muito bem aceite pelo públi-
co presente, aceitação que lhe garante o convite 
para fazer a primeira parte da digressão europeia 
do internacional artista “Michael Bolton”, em 
Janeiro de 2010 no Coliseu dos Recreios.
Em 2010/2011 faz uma digressão por várias ci-

dades do País, com o concerto Zé Perdigão & 
Outros Fados. Em 2011/2012 entra em estúdio 
a gravar o trabalho discográfico “Sons Ibéricos” 
com o seu Produtor José Cid e músicos como 
Pedro Jóia, Ângelo Freire, Amadeu Magalhães, 

entre outros. Em 2012 participa no espetáculo 
“Variações “ dando voz à homenagem da Obra 
de António Variações.
Com uma formação musical mesclada entre 

músicos sul americanos e portugueses, o caso do 
bandoneon do chileno Jorge Prado, a guitarra do 
cantor-autor Uruguaio Andres Stagnaro, o pia-
no do seu companheiro de viagem o português 
André Varandas, as percussões e voz do equato-

riano Max Berrú, o folkclore sul americano de 
Jorge Coulon fundador do grupo Inti Illimani, 
faz 17 concertos com os seus temas e algumas 
adaptações dos seus temas em espanhol.
Passa por países como Chile, Argentina e Uru-

guai apresentando-se nas melhores salas, sempre 
com lotação esgotada e com a atenção interna-
cional merecida.
Zé Perdigão & Sons Ibéricos fez a ante estreia 

do novo trabalho discográfico Sons Ibéricos na 
Capital europeia da Cultura Guimarães 2012.
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“Nós saímos dos Açores, mas 
os Açores não sai de nós” - 
Açores nunca esquece - Nem 
nunca esquecerá.

Comemorou-se o Dia dos Açores em Montreal 
com a honrosa presença do Dr. Paulo Teves Di-
retor Regional das Comunidades membro do 
partido em poder o Partido Socialista, que pela 
segunda vez, vem celebrar o Dia dos Açores com 
os açorianos de Montreal. Uma passagem rápida 

vindo de San Jose, Califórnia das grandes festas 
do Divino Espírito Santo e em seguida para os 
Estados Unidos para as celebrações do Dia de 
Portugal em Rhode Island em representação do 
Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro 
que se encontra na cidade da Horta na ilha do 
Faial na companhia de Marcelo Rebelo de Sou-
sa, Presidente da República de visita nos Açores 

desde do dia 1.
O Dr. Paulo Teves falou de forma muito sim-

pática e agradável do nosso povo açoriano e das 
comunidades açorianas da diáspora. Terminou o 
seu discurso com um grande obrigado por tudo 
que têm feito em prol dos Açores, um grande  re-
conhecimento a todos os açorianos de manterem 
as ligações, a cultura e as nossas tradições vivas. 
Estimular os nossos jovens açorianos e açor-des-
cendentes, manter a nova geração mais implica-
da com as comunidades.
O Dia dos Açores foi instituído pelo parlamen-

to açoriano em 26 de Junho de 1980 destinado 

a comemorar a açorianidade e a autonomia do 
arquipélago dos Açores.  O descobrimento dos 
Açores tal como a Madeira é uma das questões 
mais controversas da história dos descobrimen-
tos... “entre varias teorias sobre este facto”. Mas 
uma história que não alimenta controvérsias é a 
história do Hino dos Açores a música do Hino 

dos Açores foi composta por Joaquim Lima, um 
grande músico e regente de banda que residia em 
Rabo de Peixe na década de 1890. O Hino dos 
Açores foi tocado em público pela primeira vez 
pela Filarmónica Progresso Do Norte em Rabo 
de Peixe na ilha de São Miguel a 3 de fevereiro 
de 1894. O texto do Hino dos Açores é da autoria 
de Natalia Correia.
O Dia dos Açores, dia especial para todos os 

Açorianos, mas também este ano foi muito espe-
cial para  açoriana descendente Meaghan Benfei-
to, recebeu Medalha de Mérito pela Assembleia 
Nacional de Québec e pelo Deputado do partido 
Liberal de Vimont Jean Rousselle.
Feliz Dia dos Açores a todos os Açorianos es-

palhados pelo mundo, Viva Portugal e Viva os 
Açores.

dia dos açores Na Casa dos açores
FranCisCa reis
freis@avozdeportugal.com
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Deus uniu-nos 
eu com o meu 
mau comporta-
mento e meus ví-
cios (infidelidade 
e alcoól).
Não só o José 

me ajudou a re-
cuperar a meu casamento, como me 
libertou dos meus vícios. 

José Miguel

Não exite ale-
gria maior que 
ter uma bebé 
com a mulher 
que mais me 
ama.
Quase perdia 

esta felicidade 
por inveja e bru-

xaria feita pela minha família.
O José deu-me resultados!

Mario

A depressão é muito má 
conselheira que faz cair 
em vícios e tomar deci-
sões erradas. Foi isso que 
se passou comigo e de-
cidi suicidar-me quando 
estava bébeda. A tentativa 
falhou porque um familiar 
chamou a tempo o 911 e 
esse mesmo, levou-me ao 
encontro de José. Vou-lhe 
ficar grata por toda a mi-

nha vida. Estava enfeitiçada para ficar agar-
rada a uma cama mas fui curada por José. 
Ele mostrou-me a cara e o nome do meu ini-
migo - o meu ex-marido. DEVHORA
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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. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

agÊnCias
de viagens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMílias pOrtuguEsas

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

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

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

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

notários

padaria

renovações

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

iMportadores

ranChos folClóriCos
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

filarMóniCas
FilarMÓnica divinO EspíritO santO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
FilarMÓnica pOrtuguEsa dE MOntrEal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

igrejas
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

esColas

ajuda à FaMília T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

Centros

agência
AlgArve

restaurantes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
6 de Junho de 2017

1 euro = Cad 1,526160

serviços Consulares
EMbaiXada dE
pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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.:514.251.9791
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
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

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | t.: 514.499.0359

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

gilbErtO
EspEcialista 

EM rEnOvaÇÕEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

igreja

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

da perda de peso à saúde.
todos os motivos para Comer alCaChoFra
Se está à procura de um alimento para um 

verão mais saudável, então está na hora de 
começar a incluir a alcachofra.
Se há alimento que promete dar saúde e ainda 

acrescentar uns bons anos de vida à sua conta pes-
soal é a alcachofra. Este vegetal (também denomi-
nado de planta) de cor verde é um dos alimentos 
com maior valor nutricional e apresenta um vasto 
leque de propriedades para a saúde 
e bem-estar. Como destaca o suple-
mento Zen do jornal espanhol El 
Mundo, a alcachofra é um alimento 
bastante versátil e é no seu interior 
que está toda a virtude – e tudo em menos de 50 ca-
lorias por cada 100 gramas. Embora possa (e deva) 
ser consumida por completo, é na parte interior 
branca da alcachofra que se encontram os maiores 
níveis de vitaminas, minerais e fibra, um trio que 
faz deste pequeno alimento verde uma verdadeira 
opção medicinal. A alcachofra é rica em vitamina 
A e C e ainda em vitaminas do complexo B, sendo 

também detentora de potássio, magnésio, cálcio e 
fósforo. Por ter um efeito diurético e depurativo, o 
que facilita a libertação de líquidos, a alcachofra é 
ideal para quem pretende perder uns quilos extra e 
ainda para quem tem a necessidade de ‘limpar’ o 
fígado de toxinas e gorduras acumuladas. Os bons 
níveis de fibra também contribuem para estes dois 
aspetos e ainda para a redução dos níveis de co-

lesterol no sangue. Diz a publicação 
que a inclusão regular de alcachofra 
oferece ainda benefícios a pessoas 
com diabetes e que tenham uma dieta 
rica em hidratos de carbono, pois este 

alimento é capaz de “estimular a menor produção 
de insulina no pâncreas”, favorecendo os controlo 
da quantidade de açúcar no sangue, como explica a 
médica espanhola Laura Pelaz Berdullas. E como 
se não bastasse, este pequeno (grande) alimento 
facilita ainda a digestão de gorduras e melhora o 
trânsito intestinal, sendo, por isso, um aliado contra 
a prisão de ventre.

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

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

atividades ou emprego. 514-961-0770

eMpregos

inForMaÇÃo para QueM lÊ.

reSultADo pArA 
quem ANuNcIA.

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

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

garantidos. Pacotes baratinhos 
de experiência de 3 dias. 
carlOs palMa

514-961-0770Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas

sem voodoo.
rOsa: 514-278-3956

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasilei-
ros, e outros mais, canais desportivos de todos 
os países, filmes, séries, possibilidades ilimita-
das. Desloco-me para instalação. 

cansadO dE pagar tantO
para a tElEvisãO tElEFOna já:

514-267-8766

serviços

prEcisa-sE dE EMprEgadO para
instalaÇãO dE aluMíniO cOM Ou

sEM EXpEriÊncia. tEl.:514-362-1300

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um car-
ro. Homens e mulheres podem se inscrever. Expe-
riência em colocação e polimento de piso em cerâ-
mica, com máquinas de lavar carpetes, uma mais 
valia. Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-
1977 ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta/ Gerente 
de Casa responsável, enérgica, inteligente, traba-
lhadora e com experiência a tempo inteiro (40h/s 
| 575$/semana). Tarefas domésticas gerais. Com 
carta de condução válida. Por favor, envie as suas 
informações juntamente com o seu número de te-
lefone para lilasara2015@gmail.com e será contac-
tada com mais detalhes.

Companhia em paisagismo está à procura de empre-
gados com ou sem experiência com carta de condu-
ção. 514-242-7649

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

eMpregos

Precisa-se de uma senhora operadora de máquinas 
de costura a tempo inteiro (39 horas por semana) 

boas regalias e há ar condicionado.
Lúcia 514-816-0873

Precisa-se de senhora para fazer limpeza, lavar 
roupa e passar a ferro em Côte St-Luc. 

25h por semana, 13$ a hora. 
Deve ser séria com referências.

514-817-8880

† jOsé Maria gOMEs
1928-2017

Faleceu em Portugal, no dia 28 de 
janeiro de 2017, com 88 anos de 
idade, senhor José Maria Gomes 
esposo de senhora Isaura Correia 
Gomes já falecida, natural de São 
João do Souto,  Braga, Portugal. 
Deixa	na	dor	seu	filho	José	Antó-
nio (Elizabeth Gomes) , seu neto 
James (Nadia), sua neta Lauren 
(Pascal), seus bisnetos Ryan e 
Abigail, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres 
estiveram a cargo de :
alFrEd dallairE | MEMOria
1120, Jean-Talon E.,  Montréal
www.memoria.ca  514-277-7778
Pedro Alves
O Velório terá lugar sexta-feira 16 de junho de 2017 das 
19h às 21h, e sábado a partir das 10h30. A celebração 
será feita no salão sábado 17 de junho 2017 às 11h30 e 
será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges às 
13h00 na secção S-2651. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. Bem-Haja.

Restaurante português, procura cozinheiro/a 
com experiência para trabalhar à noite e fins 

de semana a tempo inteiro. 
t.: 514-816-8022

Procisa-se de cozinheiro e ajudante 
cozinheiro, empregadas de mesa.

Casa de grelhados. 
t.: 514-588-3571

Precisa-se de pessoal para trabalhar
em “Pavé-uni” e “murêt” 

com ao menos 5 anos de experiência.
t.: 514-885-8591

Precisa-se de cozinheiro em grelhados
e assistente cozinheiro 

a tempo inteiro ou parcial.
CarlaT.: 438-764-4964

serviços
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carnEirO: Carta Dominante: a Estrela, que	significa	Proteção,	
Luz. Amor: Cuidado com os amores que só causam sofrimento e 
dor. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie 
a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável no que concerne a 

situação laboral. Poderá vir a receber benefícios. Números da Sorte: 01, 
08, 10, 14, 19, 22

tOurO: Carta	Dominante:	Rainha	de	Copas,	que	significa	Amiga	
Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua família e à pessoa 
amada pois eles sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser afetado 
por dores musculares. Dinheiro: este período será caracterizado 

por	 dúvidas	 profissionais	 que	 poderão	 fazê-lo	 tentar	 ser	 mais	 contido	
relativamente aos seus gastos. Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

géMEOs: Carta	 Dominante:	 O	 Dependurado,	 que	 significa	
Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte 
por fazer aquela viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um 
período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. 

Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados. Números da 
Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

caranguEjO: Carta	Dominante:	Valete	de	Paus,	que	significa	
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por 
pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase de 
fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não seja demasiado 

autoconfiante	 neste	 domínio,	 pois	 as	 coisas	 podem	 não	 correr	 como	 o	
previsto. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

lEãO: Carta	Dominante:	o	Papa,	que	significa	Sabedoria.	Amor:	
neste	 momento	 estará	 mais	 confiante	 e,	 por	 isso,	 encontrará	
facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: Cuidado 
com a alimentação. Dinheiro: Boas perspetivas avizinham-se a 

este	nível,	por	isso	defina	cuidadosamente	os	seus	objetivos	e	empenhe-
se na sua concretização. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

virgEM:	Carta	Dominante:	10	de	Copas,	que	significa	Felicidade. Amor: 
A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que aborda 
as pessoas e as situações traduzem-se num clima tranquilo na 
vida sentimental. Saúde: Encontra-se num momento favorável, 
mas em que cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte na 

projeção	profissional	e	poderá	alcançar	os	seus	objetivos,	mas	não	gaste	
demasiado. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

balanÇa:	Carta	Dominante:	Rainha	de	Espadas,	 que	 significa	
Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas oportunidades 
para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor 
ou	 solidificar	 o	 atual.	 Saúde:	 Possíveis	 problemas	 no	 sistema	

nervoso	poderão	deixá-lo	inquieto,	seja	mais	otimista!	Dinheiro:	Não	confie	
demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns enganos. Números da 
Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

EscOrpiãO: Carta	Dominante:	8	de	Ouros,	que	significa	Esforço	
Pessoal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos momentos de 
harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não apresenta quaisquer 
motivos de preocupação neste plano. Dinheiro: Dê um passo de 

cada vez e alcançará os seus objetivos. Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

sagitáriO: Carta Dominante: O Eremita, que	significa	Procura,	
Solidão. Amor: Uma paixão atual poderá acabar com o passar 
do tempo, mas não se preocupe pois haverá ótimas novidades a 
nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade neste 

período. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar algum 
negócio. Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

capricÓrniO:	 Carta	 Dominante:	 3	 de	 Paus,	 que	 significa	
Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense muito 
bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação 
deverá ser um pouco mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda 

nas suas compras, pois não está no momento indicado para o fazer. 
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

aquáriO: Carta	Dominante:	A	Força,	que	significa	Força,	Domínio.	
Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam 
da sua relação afetiva, cultive-as constantemente. Saúde: Poderá 
sofrer de algumas dores de rins. Dinheiro: é provável que tenha de 

enfrentar	alguns	problemas	financeiros,	mas	tudo	se	resolverá.	
Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

pEiXEs: Carta	 Dominante:	 o	 Imperador,	 que	 significa	
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus 
familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer de algumas 
dores de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos 

inesperados,	planifique	muito	bem	as	suas	despesas.	
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

horósCopo maria heleNa martiNs

portUgal Um país qUe eNCaNta
e CoNqUista Cada vez mais tUristas

A altura mais adequada para visitar o mar 
muito azul a perder de vista, paisagens 

cheias de beleza, a importância da música por-
tuguesa e o património cultural do continente, 
Açores e madeira é entre junho e setembro. o 
encanto está escondido nos segredos das velhas 
estradas que os desvendam, porque as vias rá-
pidas os deixou para trás. 
Os percursos podem ser feitos pela orla do mar 

ou pelas serras:  encontrar o mar de um azul-ma-
cio na frente, uma duna dum lado, um monumen-
to do outro, casinhas coloridas, jardins, vinha e a 
cozinha portuguesa com menu saudável, inspira-
do na rica herança culinária de experências locais 
e moderna de Portugal.  Se viajar sem pressa até 
encontra restaurantes  com uma vista encantadora 
e prato cheio para receber os visitantes e o natural 
pôr-do-Sol.
Os produtos portugueses estão entre os melhores 

do mundo, com os principais indicadores estatís-
ticos a revelarem um crescimento significativo do 
turismo em todas as regiões do nosso País e o des-
taque vai para a vizinha Espanha, Brasil, Irlanda, 
Reino-Unido, Alemanha, França, Holanda, Itália, 
EUA e Bélgica. A grande oferta aos turistas dá a 
oportunidade de desfrutar de serviços de luxo em 
áreas mais exclusivas... Mas devemos voltar onde 
já fomos felizes, certos que ninguém ficará indife-
rente: casas de familia, moradias e apartamentos 
rodeados de mar, vegetação selvagem ou natureza 
cuidada, excelentes campos de golfe, praias fabu-
losas e com enorme margem de segurança.
Desde que se trocou Portugal pelo Canadá, há 

outro lugar que enche de orgulho os portugueses, 
o Plateau. Quando se percorre o Plateau e os seus 

espaços de eleição, encontramos a dinâmica gente 
da terra e a gastronomia do nosso país o sagrado 
e o profano e as históricas Associações de cultu-
ra, desporto e espetáculos em português. É este 
ambiente que relembra a portuguesíssima palavra 
«saudade» e é mesmo a saudade da nossa terra, do 
sol e mar, que nos leva às agências de viagem. As 
saudades da casa e a viagem de volta a Portugal.
De certa maneira, Armando Barqueiro e Manuel 

Ferreira encetaram com paixão o projeto «via-
gens». Deram nascença em junho de 1968, a uma 
das primeiras agências de viagem em Montreal, 
inaugurando serviços para Portugal e outros des-
tinos, com escritório no número 4382 do Boul. 
Saint Laurent «Agência de Viagens Lisboa». An-
tes de chegar ao topo com o Grupo Sagres, ainda 
passou um período de tempo na esquina da rua 
Marie-Anne e Colonial. Na sua ascensão Arman-

do Barqueiro fez outra mudança para a rua Ra-
chel, onde se manteve mais de trinta anos. No dia 
31 de julho de 2015 a «Agência Lisboa» fechou. 
José Alexandre foi um dos companheiros de Ar-

mando Barqueiro a partir de 1979. Iniciou a sua 
carreira com entusiasmo nesta agência de via-
gens, que o conquistou até ao seu final. Agora está 
a fruir de mais tempo para a sua familia e com o 
sentimento do dever cumprido. Mas concluiu que 
esta nova fase da sua vida só seria dourada se não 
se deixasse ficar parado. Escolheu a «Agência de 
Viagens Confort» do seu amigo Joaquim da Silva 
onde a rede de clientes da antiga Agência Lisboa, 
são bem recebidos e porque «Viagens Confort» é 
uma imagem de marca há muitos anos em Mon-
treal.
Uma viagem com história conta também com: o 

contacto, percurso, o preço e ouvida toda a infor-
mação, conversando frente ao profissional, Joa-
quim da Silva da Agência Confort, que prepara 
tudo para a sua viagem, acompanhado pela sua 
equipa de trabalho no seu escritório, 4057 boul. 

Saint Laurent, que fica situado no santuário por-
tuguês do Plateau. Com o verão à porta, acredito 
ficarem indelevelmente apaixonados e por muitos 
motivos, prontos a partir para o destino escolhido.  
O Plateau tem tudo o que foi sonhado até hoje 

em português, marca a nossa história cultural 

e onde encontra também um pastel de nata, um 
pastel de bacalhau, bom queijo português, espa-
ços com «TV» adequados a servir os interesses 
partilhados do comércio solidário, com desporto e 
noticias, ou saborear um jantar adquado aos seus 
gostos e preferências, com os festivais ao lado, 
sobretudo o festival de «Jazz de Montreal» e o 
«Festival Portugal Internacional de Montreal, que 

decorre do 9 ao 11 de Junho. São combinações 
perfeitas para este Verão, entre Portugal e o Cana-
dá, às quais não vai querer resistir e usufruir dos 
rítmos do país de origem. 
No quadro da «economia» a língua portuguesa 

assume também a natureza de produto, quer por 
iniciativa dos criadores culturais, artísticos, lite-
rários, quer como ingrediente de produtos comer-
ciais com elevado potencial de geração de riqueza.

mANuel De SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com
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Através do anos o Festival 
portugal Internacional 

de montreal tem apresenta-
do uma mistura interessante de artistas e gas-
tronomia que representa muito bem a força 
de portugal. no domingo, 4 de junho de 2017, 
foi iniciado, mais uma vez, uma nova edição 
do Festival portugal internacional de Mon-
treal, a sua 4ª edição. 
Este evento teve lugar no restaurante Taverne 

F, situado no 1485 Rue Jeanne-Mance na linda 

cidade de Montreal mesmo no Places-des-Arts, 
mais conhecido pelo “Quartier des Spectacles”.
O Restaurante Café Ferreira é um dos restau-

rantes mais conhecido em Montreal, de alta gas-
tronomia e nos últimos anos nasceu este novo 
projeto que é a Taverne F no centro da cidade.
Durante este evento foram servidos vários pe-

tiscos, e todos os presentes puderam saborear 
tudo o que é bom deste lugar, tudo isso acom-

homeNagem e apreseNtação Festival portUgal 2017
panhado de um bom vinho português. Houve 
participação da porta-voz Marta Raposo que in-
terpretou alguns fados. A mestre de cerimónia, 
Anabela Pereira, teve a cargo a apresentação 
do programa com presidente Joe Puga. Pode-
mos notar que o Sr. Manuel Guedes, “Conseiller 
d’arrondissement District La Pointe-aux-Prai-
ries”, informou que o “Maire de Montreal”o Sr. 
Denis Coderre estará na cerimónia oficial do Dia 
de Portugal para este grandioso evento da comu-
nidade portuguesa em Montreal. E, sem esque-
cer o cônsul-geral de Portugal, Dr. José Guedes 
de Sousa, que agradeceu esta organização para 
abrir as portas de Portugal à Montreal. 
Para finalizar a tarde, homenageou-se o padre 

José Maria Cardoso, com uma lembrança, pelo 
muito que tem oferecido à comunidade de uma 
forma dedicada e determinada.
espera-se que a comunidade responda em 

grande número aos dias do festival, mesmo se 
a temperatura não estiver presente, porque 
a equipa organizadora bem merece o apoio. 
viva o Festival portugal internacional de 
montreal 2017.

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com
Fotos huMberto Cabral



A Voz de PortugAl  |  7 de junho de 2017  |  P. 14

F1: seMana de FesteJos da FÓrMula 1 

moNtreal ao ritmo da F1 No 50 aNiversário

montreal recebe este fim 
de semana o grande 

circo da Fórmula 1 e como 
tal, a organização do grande 
prémio do canadá, através 

do grupo octane, faz questão em mostrar ao 
mundo inteiro o quanto nos regozijamos em 
acolher tal evento.
Por isso mesmo, e a partir de quarta-feira dia 

7 às 17h, poderá assistir à inauguração da Praça 
do 50º aniversário, a qual terá lugar no largo 
Dorchester 1555 rua Peel e Melcalfe e o qual 
contará com a presença de dois pilotos, sendo 
um, o filho da casa e novo recruta na F1, Lance 
Stroll e Romain Grosjean.
Apresentado por o Circo de Bakuza, Nic Urli, 

MTL Prod e Octane em parceria com D-BOX. 
Pela primeira vez o Parque Dorchester no cen-
tro da cidade vai juntar na Praça do 50 e. muitos 

e muitos amantes da Fórmula 1 e do desporto 
automóvel.
Gratuito e rico em atividades para toda a famí-

lia como por exemplo, simuladores de corrida 
da F1, podendo mesmo ressentir a aceleração, 

sentir a sensação da travagem e as vibrações do 
motor em plena ação... uma experiência única 
ao seu alcance.
Acrescente-se uma pista de Go-Kart apresen-

tada por Icar e a Academia de Kart Jim Russel 
tudo isto e muitas mais surpresas tudo ao longo 
da semana. Quinta-feira, dia 8 de junho é o dia 
tão esperado por milhares de adeptos... o dia 
das portas abertas no Circuito Gilles Villeneu-
ve. Uma ocasião única de poder estar apenas 
alguns metros e  ver os mecânicos, engenheiros 
e mesmo os pilotos a trabalharem nos seus mo-

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

nologares respetivos, os quais estarão em pista 
no dia seguinte. Sim, poderá fotografar e pedir 
mesmo um autógrafo ao seu piloto favorito. 
A Voz de Portugal aí estará como sempre, para 

vos poder guiar e esclarecer sobre alguma dúvi-
da ou questão sobre a F1. Este evento tem lugar 
entre as 9h até ao meio-dia.
Entretanto durante toda a semana na rua Cres-

cent e na rua Peel as quais estarão fechadas ao 
trânsito, poderá divertir-se e ao mesmo tempo 
viver ao ritmo da F1. Quiosques informativos e 
com recordações da F1 , presença de pilotos e 
do mundo automóvel vão fazer da sua visita um 
dia bem diferente .
A voz De portugAl, DeSejA-voS 

umA ótImA SemANA e um bom 
grANDe prémIo Do cANADÁ... que 
o melhor gANhe!

loNdres. terCeiro terrorista É Filho de Uma italiaNa
youssef Zaghba é filho de um marroqui-

no e de uma italiana. tinha 22 anos e já 
tinha sido intercetado quando se preparava 
para entrar num voo com destino à turquia, 
em 2016.
A polícia britânica confirmou a identidade do 

terceiro autor do ataque terrorista de Londres do 
último sábado, que tinha sido avançada pelo jor-
nal italiano Corriere della Sera. Youssef Zaghba 
é filho de um marroquino e de uma italiana.
Tinha 22 anos e já tinha sido intercetado pelas 

autoridades italianas quando se preparava para 
entrar num voo com destino à Turquia, em 2016, 
mas através do qual pretendia chegar à Síria. Se-
gundo a polícia, Zaghba viva na zona leste de 
Londres e a família já foi notificada. As autori-
dades britânicas afirmaram também que Zaghba 
“não era objeto de interesse” para a polícia ou os 
serviços de informações.
As movimentações de Zaghba já tinham sido 

detetadas pelos serviços de informação italia-
nos. As deslocações frequentes do marroquino 
tinham sido motivo de comunicação por parte de 
Roma quer para Londres quer para Rabat, capi-
tal de Marrocos. O jornal La Republica escreveu 
que o telemóvel que lhe foi confiscado na altura 
continha vídeos do grupo extremista Estado Islâ-
mico.Depois de os pais de Zaghba se terem se-
parado, o jovem marroquino esteve por diversas 
vezes em Itália para visitar a mãe. Em março do 
ano passado, seria mesmo acusado de terrorismo 
internacional, de acordo com o jornal italiano 
Corriere della Sera. Apesar de ter sido absolvido 
das acusações, as autoridades italianas mantive-
ram o seu nome na lista de cidadãos a vigiar de 

perto. Atualmente, Youssef Zaghba trabalhava 
num restaurante em Londres. Esteve na região 
italiana de Bolonha, onde vivia a mãe, pela últi-
ma vez em 2016.
Na segunda-feira, a polícia britânica anunciou 

a identificação dos outros dois autores dos ata-
ques: Khuram Butt, 27 anos, natural do Paquis-

tão, e Rachid Radouane, 30, ambos residentes 
em Barking, no leste de Londres.
Os ataques de sábado à noite, reivindicados 

pelo Estado Islâmico, fizeram sete mortos, além 
dos três atacantes, e 48 feridos. Segundo o ser-
viço nacional de saúde britânico, (NHS), 36 fe-
ridos permanecem hospitalizados, 18 dos quais 
em estado crítico.
Ontem, milhares de pessoas por todo o Reino 

Unido observaram um minuto de silêncio às 
11h00 locais em memória das vítimas do atenta-
do de sábado em Londres.
Os ataques de sábado deixaram sete pessoas 

mortas e outras 48 feridas
Milhares de pessoas por todo o Reino Unido 

observaram esta terça-feira um minuto de silên-

cio às 11h00 locais (mesma hora em Lisboa) em 
memória das vítimas do atentado de sábado em 
Londres.
O presidente da câmara de Londres, o traba-

lhista Sadiq Khan, encabeçou a concentração em 
London Bridge, onde ocorreu o ataque e onde, 
apesar da forte chuva, se juntaram centenas de 
pessoas. Numa mensagem publicada no Twitter, 
o presidente reforça uma posição de união.
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taça de portugal

2017/05/24    Ajax    0-2    Manchester United

2017/05/28    Benfica    2-1    V. Guimarães

2017/06/03    Juventus   1-4   Real Madrid

grupO East  j p
1-Toronto FC 15 29
2-Chicago Fire 14 25
3-New York City FC 15 24
4-Orlando City 15 24
5-Columbus Crew 16 22
6-NY Red Bulls 15 20
7-NE Revolution 15 20
8-Atlanta United FC 13 18
9-Philadelphia Union 14 16
10-Impact Montréal  12 16
11-DC United 14 15

GRUPO WEST j p
1-Sporting KC 15 25
2-Houston Dynamo 15 23
3-FC Dallas 13 23
4-Portland Timbers 14 21
5-Vancouver Whitecaps 13 19
6-Seattle Sounders 15 19
7-SJ Earthquakes 15 19
8-LA Galaxy 13 18
9-Minnesota United 14 14
10-Real Salt Lake 16 14
11-Colorado Rapids 13 13

1-Chapecoense 10 4 3 1 0 6 1
2-Corinthians 10 4 3 1 0 5 1
3-Grêmio 9 4 3 0 1 9 4
4-Coritiba 9 4 3 0 1 6 2
5-Fluminense 9 4 3 0 1 9 7
6-Ponte Preta 7 4 2 1 1 7 4
7-Botafogo 7 4 2 1 1 3 2
8-Cruzeiro 7 4 2 1 1 3 3
9-Bahia 6 4 2 0 2 10 5
10-São Paulo 6 4 2 0 2 4 2
11-Vasco 6 4 2 0 2 5 9
12-Flamengo 6 4 1 3 0 5 2
13-Palmeiras 4 4 1 1 2 4 3
14-Avaí 4 4 1 1 2 1 4
15-Sport 4 4 1 1 2 5 9
16-Santos 3 4 1 0 3 3 6
17-Atlético Mineiro 3 4 0 3 1 4 5
18-Vitória 1 4 0 1 3 1 4
19-Atlético Paranaense 1 4 0 1 3 3 10
20-Atlético Goianiense 0 4 0 0 4 1 11

brasileirão

03/06 Coritiba  1-0  A. Paranaense
  Fluminense  2-1  Vitória
  Corinthians  2-0  Santos
04/06 Avaí1-0Sport
  Flamengo  0-0  Botafogo
  Ponte Preta  1-0  São Paulo
  Palmeiras  0-0  A. Mineiro
  Grêmio  2-0  Vasco
  Cruzeiro  0-2  Chapecoense
06/06 Bahia 3-0 A. Goianiense

07/06 Fluminense  19:00  A. Paranaense
  Atlético Mineiro  18:30  Avaí
  Coritiba  18:30  Palmeiras
08/06 Santos  21:00  Botafogo
  Chapecoense  21:45  Grêmio
  Sport  21:45  Flamengo
  Vasco  21:45  Corinthians
  São Paulo  18:30  Vitória
  A. Goianiense  18:30  Ponte Preta
09/06 Bahia  21:00  Cruzeiro

resultados próxiMa jornada

2017/06/17 Grp.A Rússia  16:00  Nova Zelândia
2017/06/18 Grp.A Portugal  16:00  México
2017/06/21 Grp.A Rússia  16:00  Portugal
2017/06/21 Grp.A México  19:00  Nova Zelândia
2017/06/24 Grp.A Nova Zelândia  16:00  Portugal
2017/06/24 Grp.A México  16:00  Rússia

Grupo A P J V E D GM GS
1-Portugal 0 0 0 0 0 0 0
2-México 0 0 0 0 0 0 0
3-Rússia 0 0 0 0 0 0 0
4-Nova Zelândia 0 0 0 0 0 0 0

rússia 2017
taÇa das cOnFEdEraÇÕEs

Grupo B P J V E D GM GS
1-Alemanha 0 0 0 0 0 0 0
2-Austrália 0 0 0 0 0 0 0
3-Chile 0 0 0 0 0 0 0
4-Camarões 0 0 0 0 0 0 0
2017/06/18 Grp.B Camarões  19:00  Chile
2017/06/19 Grp.B Austrália  16:00  Alemanha
2017/06/22 Grp.B Camarões  16:00  Austrália
2017/06/22 Grp.B Alemanha  19:00  Chile
2017/06/25 Grp.B Chile  16:00  Austrália
2017/06/25 Grp.B Alemanha  16:00  Camarões

roNaldo e mais sete do real
No plaNtel do aNo da liga
dos CampeÕes
cristiano ronaldo e mais sete fute-

bolistas do real madrid, que no sá-
bado venceu a liga dos campeões, após 
derrotar a juventus, integram o plantel 
do ano da prova, anunciou a ueFa.

O capitão da seleção portuguesa, autor 
de dois dos quatro golos com que a equipa 
madrilena derrotou a formação de Turim, 
surge no grupo de 18 jogadores que os Ob-
servadores Técnicos da UEFA elegeram 

como os melhores da temporada 2016/17 
da mais importante prova de clubes euro-
peia.
Cristiano Ronaldo foi descrito pelos ob-

servadores desta forma: “Máximo golea-
dor da prova [12 golos] pelo quinto ano 
consecutivo e melhor em campo na final. 
Teve exibições decisivas durante a fase a 
eliminar.”.
Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos, Ca-

semiro, Toni Kroos, Luka Modric e Isco 
foram os outros eleitos entre os campeões 
europeus de clubes. A finalista Juventus 
tem três jogadores na equipa de sonho da 
prova, Buffon, Bonucci e Miralem Pjanic.
Destaque ainda para o Mónaco, formação 

treinada pelo português Leonardo Jardim e 
que chegou às meias-finais, representada 
na Equipa do Ano da Liga dos Campeões 
por dois jogadores: Tiemoué Bakayoko e 
Kylian Mbappé.

“raNkiNg da letóNia? 
hoje em dia Não há jogos FáCeis”
portugal prepara-se para enfrentar a 

letónia, num jogo de extrema im-
portância para as aspirações da equipa 
das quinas no apuramento para o mun-
dial 2018. uma vitória coloca a turma 
de Fernando santos muito perto de ga-
rantir a qualificação.

Apesar do baixo ranking da equipa esla-
va, na antevisão ao Portugal-Letónia, José 
Fonte considera que nos dias que correm 
não existem jogos fáceis.
“Hoje em dia não há jogos fáceis. Basta 

um, dois, três ou quatro jogadores não te-
rem a atitude correta e já começa a com-
plicar. Todos têm de estar focados em ga-
nhar. E se metermos em campo aquilo que 
sabemos, temos mais probabilidade de ga-
nhar. O facto de ter um ranking baixo não 
quer dizer nada. No Algarve foi um jogo 

difícil”, salientou o defesa-central.
“Esperamos um jogo difícil. Queremos 

entrar fortes, queremos ganhar e temos de 
ganhar como todos sabem. Agora vamos 
preparar bem o jogo para chegarmos lá 
com a atitude correta. O foco total é na 
Letónia e é nesse jogo que temos de es-

tar 120% concentrados nesse jogo. Temos 
de ganhar. O pensamento não é outro se 
não for ganhar”, prosseguiu o jogador do 
West Ham. Em suma, José Fonte, 33 anos 
de idade, falou do regresso dos campeões 
europeus( Pepe e Cristiano Ronaldo) à se-
leção nacional.
 “com certeza que vamos receber bem 

os vencedores da champions. estamos 
muito felizes por eles. mais um grande 
troféu que ganham e vêem cheios de 
moral que é bom para nós”, revelou.

 P J V E D GM GS



A Voz de PortugAl  |  7 de junho de 2017  |  P. 16


