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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861

Duas grandes ofertas
= Um bom negócio

pAUlo portAs ApresentA 
DeMissão por DesACorDo 
QUAnto à novA MinistrA
O ministro de Estado e dos negócios Estrangeiros, Paulo Portas, apresen-

tou, esta terça-feira, o pedido de demissão ao primeiro-ministro, Pedro Pas-
sos Coelho. Em causa a nomeação de Maria Luís Albuquerque para ministra 
das Finanças, que tomou posse à hora marcada, 17 horas, numa cerimónia 
sem ministros do CDS-PP. Pedro Passos Coelho, que neste momento se en-
contra reunido em S. Bento com todos os ministros, faz declaração ao país 
às 20 horas desta terça-feira. De acordo com o semanário “Expresso” o CDS 
decidiu já abandonar o Governo.
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cArNEIrO: Carta Dominante: 7 de 
Copas, que significa Sonhos Premo-
nitórios.
Amor: Estará muito sensível. Levará a 
mal certas coisas que lhe digam. 

Saúde: Imponha um pouco mais de disciplina 
alimentar a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos. 
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

TOurO: Carta Dominante: O Sol, 
que significa Glória, Honra.
Amor: Este é um bom período para 
conquistas, use e abuse do seu char-
me.

Saúde: Andará com o aparelho respiratório fra-
gilizado, seja prudente. 
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repenti-
na no seu trabalho, esteja atento.
Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

gémEOs: Carta Dominante: A Força, 
que significa Força, Domínio.
Amor: Não se deixe influenciar por ter-
ceiros, poderá sair prejudicado.
Saúde: Cuidado com os seus ouvidos.

Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes 
de investir as suas economias.
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

cArANguEjO: Carta Dominante: 
O Diabo, que significa Energias Ne-
gativas. Amor: O ambiente familiar 
encontra-se bom, aproveite a boa dis-
posição que vos rodeia.   

Saúde: Andará um pouco em baixo, faça ginás-
tica. Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta 
é uma boa altura.
Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

lEÃO: Carta Dominante: Rainha de 
Espadas, que significa Melancolia, 
Separação. Amor: A amizade dos seus 
amigos estará agora muito evidencia-
da. Saúde: Possíveis problemas de 

intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute 
por atingir todos os seus objetivos.
Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

virgem: Carta Dominante: 10 de Co-
pas, que significa Felicidade. Amor: 
Não dê demasiada confiança a quem 
não conhece. Saúde: O cansaço e o 
stress não são nada benéficos para a 

sua saúde física e mental.
Dinheiro: Tudo estará equilibrado.
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

bAlANÇA: Carta Dominante: O Má-
gico, que significa Habilidade. Amor: 
Momento em que estará confiante e, 
por isso, encontrará um clima de equi-
líbrio nas suas relações. Saúde: Pos-

síveis problemas no sistema nervoso poderão 
surgir. Dinheiro: Aposte na projeção profissio-
nal e poderá alcançar os seus objetivos.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

EscOrpIÃO: Carta Dominante: A 
Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Não sofra por antecipação! O 
que tiver de ser, será! Saúde: Descan-
se, olhe pela sua saúde.

Dinheiro: Não gaste mais do que pode.
Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

sAgITárIO: Carta Dominante: 9 de 
Copas, que significa Vitória. Amor: 
Não desespere, porque quando me-
nos se espera surgirá o romance na 
sua vida. Saúde: Está neste momento 

a passar um período de bem-estar físico e es-
piritual. Dinheiro: Nem sempre a vida nos corre 
bem, esteja atento.
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 9 
de Espadas, que significa Mau Pres-
sentimento, Angústia. Amor: Para os 
que não tiverem par, há a possibilida-
de de se apaixonarem. Saúde: Cui-

dado com a alimentação desequilibrada e os 
esforços excessivos. Dinheiro: Será ajudado 
na sua profissão.  
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

AQuárIO: Carta Dominante: 8 de 
Ouros, que significa Esforço Pessoal.
Amor: Uma relação passada e que jul-
gava já estar esquecida poderá nova-
mente invadir o seu coração.

Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimen-
tação.
Dinheiro: Período favorável.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

pEIxEs: Carta Dominante: 6 de Paus, 
que significa Ganho. Amor: Notará um 
afastamento da pessoa amada, mas 
não é nada alarmante.
Saúde: Muito favorável, aproveite e 

pratique exercício físico.
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho 
será recompensado.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

.
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horósCopo
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progrAMAção 
seMAnAl

QuArTA-fEIrA
3 DE julhO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
 jardim Da celeste
09:45 À boleia
10:15 AlTA prEssÃO
10:45 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:14 rebelde way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 De carasDireto
16:34 portugueses pelo mundo
 Osaka-japao
17:16 correspondentes
17:45 Anticrise
18:15 O preço certo
19:00 24 horas
20:02 sinais de vida
20:46 Telejornal madeira
21:22 Telejornal - Açores
21:53 portugal Aqui Tão perto
22:45 rTp premium
23:30 Nativos Digitais
00:00 24 horas
00:30 Inesquecível

QuINTA-fEIrA
4 DE julhO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 moda portugal
10:15 biosfera
10:51 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 linha da frente
16:30 A história dos Açores
17:15 Em reportagem
 (madeira)
17:43 Anticrise
18:15 O preço certo
19:00 24 horasDireto
20:01 sinais de vida
20:44 Telejornal madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:53 portugal Aqui Tão perto
22:45 música maestro
23:30 grandes
 Quadros portugueses
 vieira da silva
00:00 24 horas
00:30 grande reportagem-sic
01:00 Trovas Antigas, 
 saudade louca

sExTA-fEIrA
5 DE julhO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 ENTrE prATOs
10:15 Iniciativa
10:45 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15 rebelde way
15:00 TelejornalDireto
16:00 sexta às 9Direto
16:30 Anticrise
17:00 programa a designar
19:00 24 horasDireto
20:00 sinais de vida
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 portugal Aqui Tão perto
22:45 Esta é a minha família
23:30 mundo golfe
00:00 24 horas
00:30 O rEsTAurANTE
01:00 sexta às 9
01:30 vIvEr é fácIl

sábADO
6 DE julhO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:30 consigo
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 biosfera
05:30 mais Europa
06:00 Esta é a minha família
06:45 grandes 
 Quadros portugueses
 vespeira
07:15 pai à força
08:00 jornal da Tarde
09:15 futsal
11:00 zig zag
11:30 O Último Tesouro
12:00 Atlântida Açores
13:30 Timor - leste contacto

14:00 sagrada família
15:00 TelejornalDireto
16:00 Enamorados no
 Trindade - Os lábios
16:30 feitos ao bife
17:45 música maestro
18:30 moda portugal
19:00 24 horasDireto
20:00 música portuguesa
 brasileira
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Depois do Adeus
22:45 herman 2013
00:01 24 horas
00:30 Timor - leste contacto
01:00 Almeida garrett

DOmINgO
7 DE julhO                               
02:00 áfric@global
02:30 INIcIATIvA
03:00 bom Dia portugal
04:00 zig zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 pai à força
07:00 poplusa
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 futsalDireto
11:00 áfrica do sul contacto
11:30 programa a designar
14:00 poplusa
15:00 TelejornalDireto
16:00 programa a designar
16:45 grandes 
 Quadros portugueses
 vespeira
17:15 programa a designar
19:00 24 horasDireto
20:00 pai à força
20:15 programa a designar
21:15 Telejornal madeira
21:45 Telejornal - Açores
22:15 feitos ao bife
23:30 Anticrise
00:15 24 horas
00:45 áfrica do sul contacto
01:15 Agora

sEguNDA-fEIrA
8 DE julhO                               
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:16 zig zag
10:00 beirais em festa
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 planeta música
17:15 New jersey contacto
17:45 Anticrise
18:15 O preço certo
19:00 24 horasDireto
20:01 sinais de vida
20:44 Telejornal madeira
21:20 Telejornal - Açores
21:45 festas sanjoaninas
 2013 - marchas
23:15 Os compadres
00:00 24 horas
00:30 New jersey contacto
01:00 A história dos Açores

TErÇA-fEIrA
9 DE julhO                              
02:00 bom Dia portugal
05:00 praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 programa a designar
10:15 mundo golfe
10:46 portugal no coração
13:00 portugal em Direto
14:00 Destinos.pt
14:13 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 O Nosso Tempo
16:30 música
 portuguesa brasileira
17:15 Em reportagem
 (madeira)
17:45 Anticrise
18:11 O preço certo
19:00 24 horas
20:00sinais de vida
20:44Telejornal madeira
21:21Telejornal - Açores
21:53portugal Aqui Tão perto
22:45programa a designar
00:0024 horas
00:30programa a designar
01:00bairro Alto
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ottAwA/gAtineAU
O Jornal A Voz de Portugal tem o prazer de vos informar que encontra-se no 
Mario’s Food Center em Ottawa situado no 381 McArthur Av Vanier, 1-613-
749-1247; Boulangerie Lusa em Gatineau situado no 72 rue Dumas, 1-819-
595-2651; Boulangerie Estoril em Gatineau situado no 89 rue Eddy, 1-819-
775-5002. Para mais informações contacte: 514-284-1813.

AgenDA CoMUnitáriA
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

viAgeM terrA/MAr
A Universidade dos Tempos Livres (UTL) organiza uma viagem 
a Portugal com cruzeiro no mediterrâneo. Uma semana no mar e 
outra em terra, do 6 ao 21 de Outubro. Inscreva-se na secretaria 
de Santa Cruz ou pelo telefone (514) 844-1011.

zUMbA eM lAvAl
Haverá aulas de Zumba às segundas e quartas-feiras a partir das 19h00. 
Para mais informações contatar Lina: 514-296-4597.

inFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.

RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

MensAgeM Do orientAl
A direção do Clube Oriental Português de Montreal vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas e comerciantes que nos ajudaram nas festas de 
São João Batista para que este evento tivesse o êxito que teve também aos 
marchantes pelo trabalho realizado e ao ensaiador João Nunes. Obrigado e 
Viva o Oriental!                                             Gilberto Alves, Diretor Cultural



A Voz de PortugAl  |  3 de julho de 2013  |  P. 3

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

ASSiM VAi PORTUGAL

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

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

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900
Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861
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Oferta por um tempo limitado

Duas grandes ofertas
= Um bom negócio

39$
por

mês1

AGORA

Mo de dados2 
minutos de dia
através do Canadá3

600
450

Mensagem texto, imagens e vídeo
internacionais ilimitados4

Noites a partir das 18h e fi ns-de-semana ilimitado
através do Canadá3

Visualizador, Mensagem vocal5 e, 
claro, nenhuma taxa de ativação

com entendimento 
Balance24 de 2 anos6

550$ sem entendimento Balance24

180$

Economizem 370$

BijOUTERiE ROYALES D’OR
1120 lAurIEr OEsTE, OuTrEmONT - prOp.: NAfIssA
- compramos ouro e prata
- Nova colecção de jóias em ouro e prata 
  e também a colecção chamilia e zinzi
- Temos os melhores preços

514.564.4664 | 514-209-6652

portUgUeses preFereM gUArDAr Dinheiro eM CoFres

Com medo de que Portugal possa seguir o mesmo 
exemplo de Chipre, no que toca às imposições dos 

depósitos, os portugueses têm optado por colocar o seu 
dinheiro em cofres em detrimento dos depósitos bancá-
rios, segundo o jornal i. Nos últimos tempos são cada vez 
mais os portugueses que têm optado por colocar as suas 
‘poupanças’ em cofres em vez dos tradicionais depósitos 
bancários, conta hoje o jornal i. Em causa está o receio de 
que as imposições colocadas aos depósitos em bancos ci-
priotas se possam repercutir em território nacional.O aler-
ta já tinha sido dado em Maio pelo Financial Times, mas 
rapidamente foi desmentido pelo BPI, Millennium BCP 
e BES. Contudo, de acordo com o jornal i, o aluguer de 
cofres nas instituições bancárias portuguesas está mesmo 
a aumentar. Ao contrário dos depósitos bancários, este 
serviço permite guardar dinheiro e outros bens de forma 
sigilosa, visto que nem o banco é obrigado a saber o que o 
cliente tem dentro do cofre. E esta é a principal razão que 
tem levado os portugueses a aderir à ‘moda’ dos cofres 
para tentarem prevenir-se de uma eventual imposição do 
Executivo sobre os depósitos, como aconteceu recente-
mente em Chipre. O Banif registou um aumento de 35% 
no aluguer de cofres este ano. No caso do Santander Totta 
e do BCP, o aumento do aluguer foi ligeiro, apesar de não 
terem dado números oficiais. BPI, CGD e BES preferi-
ram não falar sobre o assunto. 
Diz o velho ditado: “Gato escaldado, até de água fria 

tem medo “Hoje em dia, e não é um fenómeno portu-
guês, todos temos as nossas reticências face ao sistema 
bancário. Poupar é complicado e muito difícil, perder  
essas mesmas economias é um risco que não pudemos 
tomar. Outrora havia confiança nessas instituíções e 
os rendimentos incitavam para aí depositar o fruto 
do nosso trabalho. Hoje, apesar dos rendimentos se-
rem nulos,os seus dirigentes pagam-se escandalosos 
salários, bonus completamente desporporcionados 
em relação aos resultados obtidos e no fim das cur-
tas carreiras professionais, recebem enormes pen-
sões vitalícias. Como podem aqueles que, à força de 
tantos sacrificios, conseguiram algumas economias, 
fazer confiança  a instituíções dirigidas por tais indi-
viduos? E que dizer dos abutres (ao serviço do povo) 
no governo, eles mesmos eleitos pelo povo, que a todo 
o momento podem decidir, como foi feito em Chipre, 
impor taxas suplementares nessas depositadas econo-
mias, que antes de aí se encontrarem, tantos  outros 
impostos já pagaram? Alemanha quer manter políti-
ca de austeridade nos países em crise O Governo ale-
mão exige aos seus parceiros da União Europeia que 
mantenham uma política de austeridade em vez de 
apoiar iniciativas destinadas a incentivar o crescimen-
to como em Portugal e Espanha, afirma hoje o jornal 
Der Spiegel O Governo alemão exige aos seus parcei-
ros da União Europeia que mantenham uma política 
de austeridade em vez de apoiar iniciativas destina-
das a incentivar o crescimento como em Portugal e 
Espanha, afirma hoje o jornal Der Spiegel. Segundo 
aquele semanário, um documento interno do minis-
tério das Finanças alemão defende que a situação de 
debilidade económica da Zona Euro não permite que 
os Estados “se desviem” da linha de consolidação or-
çamental que, segundo Berlim, tem dado resultados 
positivos. O Der Spiegel avança os exemplos dos go-
vernos português e espanhol, recordando os esforços 
do ministro português da Economia, álvaro Santos 
Pereira, no sentido de fomentar o crescimento econó-
mico e incentivar o consumo e os investimentos. álva-
ro Santos Preira afirmou, há duas semanas, que para 
Portugal conseguir “ter mais investimento nacional 
e investimento estrangeiro, é fundamental baixar os 
impostos às empresas e baixar o iRC”. O semanário 
alemão também cita declarações do secretário de Es-
tado de Economia espanhol Fernando jiménez La-
torre, a alertar para a necessidade de apoio por parte 
da Europa sentida pelos países mais castigados pela 
crise. O Governo alemão considera, no entanto - e de 
acordo com o Der Spiegel - que a persistente debili-

dade do crescimento económico reflete um “processo 
de adaptação” na Zona Euro e diz que, por isso, não 
se pode responsabilizar a política de consolidação or-
çamental. Quem manda pode é a alemanha. É triste 
esta realidade, mesmo que seja passageira. não é por 
acaso, sorte ou coincidência, foi o sistema governativo 
de décadas atrás que pela sua ganância do poder, pela 
sua irresponsabilidade face às gerações futuras, per-
mitiu que um País independente durante séculos seja 
hoje submetido às direc-
tivas de um outro país, 
neste caso preciso a Ale-
manha da Sra. Merkel. 
Há outros países na mes-
ma situação que Portu-
gal, possívelmente pelas 
mesmas razões e nestas 
circunstâncias não se 
pode esperar outra coisa 
do governo alemão: en-
fraquecer os “parceiros” 

para melhor os dominar. Eles não têem o menor inte-
resse em incentivar o desenvolvimento e crescimento 
dos pequenos, pela simples razão que haveria aí um 
risco de perder controlo da situação económica e por 
conseguinte o domínio sobre a Europa, coisa que sem-
pre ambicionaram. não esqueçamos que não é esta 
a primeira vez que o tentam. Só que desta vez con-
quistam fazendo crer aos conquistados que os estão a 
ajudar. Com isto me vou. Boa semana a todos.
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Três DETIDOs pOr rOubO cOm ArmA DE fOgO
A PSP anunciou a detenção, em Lisboa, de dois jo-
vens e um menor de idade por suspeitas da autoria 
de um roubo com ameaça de arma de fogo....

mAcárIO cOrrEIA DEIxA câmArA DE fArO
O presidente da Câmara de Faro, Macário Correia, 
que foi condenado à perda de mandato por irregulari-
dades no licenciamento de obras privadas em Tavira, 
suspendeu funções desde de terça-feira...

DETIDOs DOIs suspEITOs DE TráfIcO
DE DrOgA ENTrE sINTrA E AlgArvE
Dois homens foram detidos por suspeitas do crime de 
tráfico de droga durante uma operação policial que 
decorreu no Algarve e em Sintra, anunciou a PSP....

AÇOrIANA prEsENTE NOs cAmpEONATOs DA 
EurOpA DE jOvENs
Patrícia Maciel, do GDCS Juncal, foi chamada a re-
presentar Portugal na competição que vai ser dispu-
tada na República Checa....

gOvErNO DEvE cOlOcAr A sATA AO
sErvIÇO DAs cOmuNIDADEs DA DIáspOrA
Luís Silveira, vice-presidente do Grupo Parlamentar 
do CDS-PP Açores, afirmou que é fundamental tomar 
a decisão política de “reduzir o custo das viagens” e 
“colocar a companhia aérea regional SATA...

AumENTO DE ImpOsTOs sObrE O
TAbAcO EvITA mIlhõEs DE mOrTEs
Um total de 7,4 milhões de mortes prematuras por 
tabaco serão evitadas em 41 países até 2050 graças 
às medidas de controlo adotadas entre 2007 e 2010, 
nomeadamente ao aumento dos impostos, decisão 
que por si só...

girA o MUnDo

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

hAverá MAis Cortes
nos sAlários Até 2015
na sua avaliação à 7.ª revisão regular do Pro-

grama de Assistência Económica e Financei-
ra de Portugal, divulgada, a Comissão Europeia 
(CE) refere que, “com a revisão dos objetivos para 
a trajetória do défice, parte do necessário esforço 
orçamental para alcançar uma posição orçamen-
tal equilibrada foi adiada para 2015”.

O Governo acordou ainda com a troika que a contri-
buição de sustentabilidade sobre as pensões não seja 
uma medida obrigatória, deixando-a de fora da lista 
dos structural benchmarks, cujo não cumprimento 
poderia significar um chumbo das instituições inter-
nacionais. No memorando de entendimento entre o 
Estado português e a troika é explicitado que o que 

o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 
Paulo Portas, chamou a Taxa Social Única (TSU) so-
bre os pensionistas será aplicada apenas “se estrita-
mente necessário” e como terceira medida no âmbito 
da reforma do sistema de pensões (cortes). 
O acordo diz que esta medida “pode ser substituída 

por outras medidas de valor e qualidade equivalen-
tes”.
A CE estima ainda que a dívida caia a partir de 

2015, ficando abaixo dos 100% no início da próxima 
década, se for cumprido o limite do défice estrutural 
(0,5%) em 2017, apresentando estimativas melhores 
que o FMI. A CE apresenta assim estimativasmais 
otimistas do que o FMI divulgou no seu relatório so-
bre o mesmo exame regular, publicado a 13 de junho.

DEBATE QUinZEnAL
 ■ O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, 

disse “trabalhar todos os dias para poder vir a 
baixar impostos”.

 ■ no debate quinzenal na AR, o chefe do Go-
verno apontou o combate à fraude e o alar-
gamento da base fiscal como medidas impor-
tantes para gerar “uma despesa pública mais 
comportável”.

 ■ O líder do Executivo sustentou ainda que o 
Governo respeita o “direito inalienável à gre-
ve”, referindo, no entanto, que o País precisa 
menos de greves e mais de trabalho e rigor.

O governo quer fazer os cortes na despesa através de leis 
gerais para que estas possam também ser avaliadas pelo 
Tribunal constitucional (Tc) preventivamente.

AçoriAno orentAl

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. O ministro de Estado e dos negócios Estran-
geiros, Paulo Portas, apresentou, esta terça-

-feira, o pedido de demissão ao primeiro-ministro, 
Pedro Passos Coelho. Em causa a nomeação de 
Maria Luís Albuquerque para ministra das Fi-
nanças, que tomou posse à hora marcada, 17 ho-
ras, numa cerimónia sem ministros do CDS-PP. 
Pedro Passos Coelho, que neste momento se en-
contra reunido em S. Bento com todos os minis-
tros, faz declaração ao país às 20 horas desta ter-
ça-feira. De acordo com o semanário “Expresso” 
o CDS decidiu já abandonar o Governo.
A decisão “é irrevogável”, adianta o ministro de Es-
tado e dos Negócios Estrangeiros num comunicado 
enviado à Lusa, sobre o pedido de demissão, um dia 
depois de Vítor Gaspar ter sido exonerado do cargo 
de ministro das Finanças..
Paulo Portas contesta a escolha de Maria Luís Albu-
querque para a pasta das Finanças, depois de a saída 
de Vitor Gaspar, com quem tinha “conhecidas dife-
renças políticas”, “permitir abrir um ciclo político e 
económico diferente”, sublinha o líder do CDS/PP.
“A escolha feita pelo primeiro-ministro teria, por 
isso, de ser especialmente cuidadosa e consensual.

(...) Expressei, atempadamente, este ponto de vista 
ao Primeiro-Ministro que, ainda assim, confirmou a 
sua escolha [de Maria Luís Albuquerque]. Em conse-
quência, e tendo em atenção a importância decisiva 
do Ministério das Finanças, ficar no Governo seria 
um ato de dissimulação. Não é politicamente susten-
tável, nem é pessoalmente exigível”.
A notícia do pedido de demissão de Paulo Portas che-
gou ao conhecimento público cerca de 30 minutos 
antes da tomada de posse de Maria Luís Albuquer-
que, como ministra das Finanças, e dos novos secre-
tários de Estado, que se manteve, mas sem a presença 
de qualquer ministro do CDS.
Entretanto, a edição online do semanário “Expresso” 
anunciou que o CDS decidiu abandonar o Governo 
em desacordo com a insistência de Passos Coelho 
nas políticas de austeridade. O “Expresso”, citando 
um “alto responsável do CDS” afirma que “a consu-
mação do divórcio depende agora da comunicação 
ao país. Se o primeiro-minsitro tomar a iniciativa de 
sair a solução da crise fica nas mãos do presidente da 
República”.

pAUlo portAs ApresentA DeMissão por 
DesACorDo QUAnto à novA MinistrA
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UM estronDoso silênCio
Hélio Bernardo Lopes

Não deixo de ficar surpreendido com a falta de hono-
rabilidade dos políticos europeus, que se calam com 
o estrondoso silêncio que vai podendo observar-se, 
ao redor das revelações do corajoso norte-americano, 
Edward Snowden. E isto traz-me ao pensamento a 
histórica operação militar portuguesa sobre a Repú-
blica da Guiné, ainda no tempo do regime da Cons-
tituição de 1933, e que foi comandada por Alpoim 
Calvão. Por essa altura, uns dois ou três dias antes do 
início da operação, dois oficiais dos quadros perma-
nentes do Exército e da Marinha levantaram objeções 
sobre o valor jurídico-moral da mesma, alegando que 
Portugal não fora atacado pela República da Guiné 
nem com esta mantinha uma qualquer guerra. Depois 
de ameaçados por Alpoim, como sempre acontece, 
lá acabaram por participar na operação. Estes mili-
tares, paradoxalmente, nunca se terão pronunciado, 
por exemplo, sobre a Guerra do Vietname, ou sobre 
a invasão do Panamá, ou sobre o massacre de Wi-
riamu, ou sobre os casos das Malvinas, de Gibraltar, 
ou do País Basco ou da Catalunha. O mal era nosso 
e só nosso. O mesmo tem agora lugar com os polí-
ticos europeus, e mesmo de outros países democrá-
ticos do Mundo, perante o conhecimento de que há 
muito as suas conversas vêm sendo espiadas pelos 
Estados Unidos e pelo Reino Unido, bem como de 
muitíssimos dos seus cidadãos. Desta vez, em face do 
caso de Edward Snowden, esquecem completamen-
te o que foi revelado e que realmente está em causa, 
fingindo que tudo corre maravilhosamente. No caso 
dos políticos europeus, esta atitude não tem nada de 
independente de quanto têm trazido, em matéria de 
desastre social, aos seus concidadãos. Quais moscas 
tontas, foi o que ontem mesmo se pôde ouvir de Fer-
nando Teixeira dos Santos, depois de, numa primei-
ra fase, atirarem os Estados europeus para políticas 
expansionistas, logo passando a seguir para as atuais 
políticas restritivas e tremendamente desastrosas.

texto pArA terçA-FeirA

Greves e manifestações têm sido uma constante 
neste momento em Portugal. Os professores, 

numa luta justa, procuram recuperar a dignidade que 
lhes quer ser retirada. 
Os funcionários públicos tentam preservar os seus 

postos de trabalho que são o sustentáculo do equilí-
brio das suas famílias contra um futuro vazio de pro-
jectos que os remeterá para o desemprego com cinco 
talentos na mão. 
É conhecida de todos a difícil situação económica 

que o País atravessa. 
Ninguém se encontra alienado quanto ao real en-

dividamento em que mergulhámos após um período 
áureo sustentado nos apoios vindos de uma Europa 
a que também pertencemos. Mas…será que foi só a 
forma como vivemos que nos levou a este estado de 
desgraça económica e financeira?
Quem está a pagar com os seus impostos os des-

mandos perpetrados por gestores de Bancos como o 
BPN? Para quando fazer justiça condenando os cul-
pados e fazendo-os restituir o dinheiro que terá sido 
desviado para paragens não conhecidas pelos cida-
dãos mas, quem sabe?, do entendimento daqueles 
que escondem a verdade de quem tem direito a ela?
Não há dúvida nenhuma que este é um País onde 

a corrupção alastra de modo assustador sem lugar a 
culpados. Entretanto, a pobreza na sua forma mais 
severa reaparece e invade as classes sociais que eram 

a base da sustentabilidade dos valores da vida e do 
pacífico viver da sociedade. O desemprego entre os 
jovens, mesmo aqueles que possuem graus académi-
cos elevados, é assustador e arrasta consigo os pais 
que se vêem confrontados com a necessidade e ur-
gência de prover a filhos que, em idades de indepen-
dência, se transformam em vassalos de pão e abrigo. 
Os reformados e pensionistas, homens e mulheres 

que trabalharam em tempo de forças e vigor para 
construir uma economia forte e viável, têm-se visto 
despojados de parte das suas pensões agressivamen-
te reduzidas por impostos e taxas que deveriam reti-
rar a Nação da subserviência a que a Europa (a que 
pertencemos???) nos lançou mas que, até agora, não 
tem dado resultados visíveis que justifiquem tais re-
duções. Mas, seguindo o meu raciocínio, temos ainda 
muitos mais problemas por resolver. 
O crescimento da economia e a criação de emprego 

parecem esquecidos e relegados para um tempo futu-
ro e longínquo. Repare-se: 44% dos jovens estão na 
solidão e aridez do desemprego; 18% da população 
não tem onde trabalhar. Todas estas pessoas vivem 
de quê? Ou de subsídios da Segurança Social – que 
está à beira da rotura financeira –, da ajuda dos pais 
ou da caridade de instituições de solidariedade social. 
Vamos trabalhar, criar e renovar onde e como? Quem 
nos mandou fazer isso foi o Senhor Presidente da Re-
pública. Com que meios e com que apoios? Há dias, 
Durão Barroso afirmou que as verbas europeias para 
ajuda às PMEs estavam desbloqueadas. 
Mais tarde, houve alguém que na Assembleia da 

República afirmou não ser verdade. Em quem pode-
remos acreditar?

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

AUMento Do sAlário
MíniMo nACionAl (sMn)

O novo diploma n.º 13/2013/M de 3 de junho 
de 2013, aumentou o salário mínimo nacional 

para o montante de €500.
O referido diploma, reconhece que o SMN, “foi 

uma conquista dos trabalhadores portugueses, consa-
grada logo após o 25 de Abril e, que constituía uma 
significativa melhoria das condições de vida de todos 
os que por ele foram abrangidos, tendo igualmente 
impacto nos salários em geral”. 
Esse aumento já tinha sido aprovado pela Resolu-

ção n.º125/2010, de 12 de Novembro, em que se re-
comendava a confirmação do valor de €500 a 1 de 
Janeiro de 2011.
Não obstante, devido à oposição sistemática das as-

sociações patronais o referido aumento só foi possí-
vel em Junho do corrente ano.
Esse incumprimento por parte do Governo Portu-

guês, contraria a Carta social europeia subscrita pelo 
Estado Português, que estabelece que o salário míni-
mo líquido deve ser 60% do salário médio e, se essa 
fosse a referência a cumprir, o salário mínimo em 
Portugal ultrapassaria já os €600.
Apesar dessas vicissitudes e, contrariedades, o mo-

mento para implementar o novo teto do salário míni-
mo nacional, foi acertado, já que neste momento de 
recessão económica, esta aumentação terá impactos 
positivos e servirá para dinamizar o mercado interno, 
já que um pequeno aumento no ganho de um traba-
lhador com menores rendimentos tem um impacto 
direto na economia, visto que esse aumento de ren-
dimentos é utilizado em bens e serviços que criam 
emprego.
Porem, o SMN português, está €145 abaixo do es-

panhol e, representa apenas 57% da média europeia.

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

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

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

Os dados são do Eurostar e, 
se reportam a janeiro 2013.

Eis uma lista dos diferentes SMN europeus;
PAÍS SMN
Roménia €135
Bulgária €136
Letónia €246
Lituânia €249
República Checa €267
Estónia €274
Eslováquia €290
Hungria €292
Croácia €321
Polónia €323
Turquia €368
Portugal €500
Grécia €586
Malta €597
Espanha €645
Eslovénia €672
Media europeia €849
Reino Unido €1.080
França €1.226
Irlanda €1.253
Holanda €1.259
Bélgica €1.287
Luxemburgo €1.606

bIANcA mAyO
ADvOgADA Em pOrTugAl

Só a Eslováquia e a Estónia pagam menos e, mesmo 
os outros países sob resgate ficam a nossa frente.
Os SMN, variam, dos €135 na Roménia aos €1.606 

brutos por mês no Luxemburgo.
O salário mínimo português não chega aos 60% da 

média europeia e, fica a €86 abaixo do SMN Grego e 
representa pouco mais de um terço do Irlandês.
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COMUniDADE

portUgUês CoMUniCAtivo 1, UM novo
pAsso à CUltUrA lUsóFonA eM MontreAl

Quinta-feira passada, 27 de junho, o professor 
Luís Aguilar e Vitália Rodrigues apresenta-

ram a primeira edição dum livro escolar por adul-
tos, para a aprendizagem do português nível 1. A 
cerimónia teve lugar na sala “Carrefour des arts 
et des sciences da Universidade de Montreal”, em 
frente de varias personalidades universitárias.

O livro Português Comunicativo 1 é um livro de en-
sino, que tem como contexto a cidade de Montreal, 
mas sobretudo no quadro da realidade francófona. 
Essa metodologia de ensino e de pedagogia deve per-
mitir uma melhor integração dos elementos básicos 
da língua, porque o estudante poderá melhor assimi-
lar com os dados já adquiridos do seu ambiente vi-
vente. Durante os próximos dois anos vai-se avaliar 
as qualidades académicas e os resultados pedagogi-
cos do novo livro de ensino de português. 

O Prof. Gérard Boismenu, 
o decano da faculdade das 
artes e das ciências, con-
gratulou por esse trabalho, 
e anunciou que a faculdade 
está a contar a constituição 
duma licença universitária 
das línguas modernas. O 
Prof. Juan Carlos Goden-
zzi, o novo director do De-
partamento de Línguas e 
Literaturas Modernas, deu 
para sua parte os parabéns 
por esse trabalho de peda-

gogia. O Prof. Georges Bastin, antigo director do De-
partamento de Línguas e Literaturas Modernas, ficou 
contente ao ver o trabalho de quatro anos.
Por parte comunitária, o livro Português Comuni-

cativo 1 teve o apoio da Desjardins Caixa Portugue-
sa, que vai ajudar para que o livro seja acessível a 
todos. Na cerimónia, é Rosa Pires, vice-presidente 
da Desjardins Caixa Portuguesa, que declarou que a 
Caixa Portuguesa estará sempre presente para apoiar 
estas iniciativas. O Dr. Fernando Demée de Brito, 
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal, sublinhou 
que a língua portuguesa está 
em crescimento.
Na sala, varias personalida-

des estiverem presentes, como 
o vereador municipal de Mile-
-End, Alexander Norris, que 
proferiu um pequeno discurso 
em português, onde ele expli-
cou o seu percurso lusófono.
Parabéns ao Prof. Luís Agui-

lar e a Vitália Rodrigues por 
este projecto.

Miguel Félix
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50% a 70%

              de descontos
 sobre a metade das armções na loja

incluindo as grandes marcas!*

newlook.ca

29 SUCURSAIS NA REGIÃO 
DE MONTREAL INCLUINDO :
Galeries d’Anjou • Jean-Talon Est (2 sucursais)
Saint-Joseph • Mont-Royal 
Rosemont • Villeray

514 270-8158

1, BOUL. SAINT-JOSEPH O. :
DR SYLVAIN ROSS,

OPTOMETRISTA

E X A M E 
À  V I S T A 

N O  P R Ó P R I O  L O C A L 

P O R  O P T O M E T R I S T A S

Já há muito
TEMPO 

que pensava
NISSO...

*Esta oferta é válida por um tempo limitado sobre uma seleção de armações e é aplicada na compra de óculos completos incluindo as lentes oftálmicas com tratamento resistente aos riscos. Não pode ser adicionado a qualquer outro desconto ou promoção. Armação a título 
indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

AssoCiAção portUgUesA De sAntA teresA
35 Anos A CelebrAr A AçoriAniDADe

A Festa do Espírito Santo em Santa Teresa cele-
brou este ano 35 anos de fundação, recheada de 

vida, solidariedade, amizade e partilha.
Nunca é de mais elogiar e realçar a forma como as 

comunidades açorianas no Quebeque têm promovido e 
homenageado a história do povo Açoriano no Canadá, 
seus costumes e tradições através das iniciativas cultu-
rais, promovidas pelas várias associações, grupos fol-
clóricos e bandas filarmónicas.
As festas do Divino Espírito Santo são uma herança 

que nunca devemos perder, por ser a nossa identidade, 
a nossa fé e a grande alegria de um povo que soube ao 
longo dos anos manter viva esta vivência cristã e pagã 

que conjugam na amizade, amor e fraternidade entre os 
homens e mulheres de boa vontade, encurtando distan-
cias, e preconceitos sociais.
No passado fim-de-semana celebrou-se na Cidade de 

Santa Teresa as grandes Festas do Divino Espírito San-
to, São Pedro da associação portuguesa de Santa Teresa 
que este ano celebra o seu trigésimo quinto aniversário 
da sua fundação.
A maior festa popular Açoriana foi festejada pela pri-

meira vez nesta cidade nortenha de Santa Teresa no ano 

de 1978.
As festas tiveram início na sexta-feira dia 28 de Junho 

com a bênção da carne e da massa na Associação Portu-
guesa de Santa Teresa pelo Sr. Padre João Furtado, vin-
do de São Miguel e pelo Sr. Padre, Monsenhor André 
Desroches. No sábado dia 29 de Junho logo de manhã 
pelas 7 horas deram início a distribuição das pensões. 

A animação do arraial teve início com a atuação do ar-
tista Rui Furtado vindo de Toronto, seguido da carinho-
sa atuação do grupo folclórico Estrelas do Atlântico de 
Nossa Senhora de Fátima de Laval. Pouco-a-pouco o 
espaço festivo foi-se enchendo de forasteiros, que an-
siosamente esperavam pela atuação do grande artista 
Luso-americano Marc Dennis, que realmente soube 
como agrafar todos os presentes, muito alegre e diver-
tido com o seu jeito particular de cantar e animar. É de 
tirar o chapéu ao Marc Dennis que fez 8 crianças para o 
acompanhar no palco na canção “SuperMan” cada um 
com uma viola insuflável, imitando serem músicos para 
estas crianças será certamente um momento inesquecí-
vel e para os espectadores muito divertido. E para fe-
char com chave de ouro nas festas de São Pedro que foi 
generoso com a temperatura, Marc Dennis cantou que 
para mim é a canção mais bonita que ele compôs na sua 
já longínqua carreira artística “Verde e Vermelho” que 
são as cores da minha nação. Domingo, a procissão saiu 
da Associação Santa Teresa em direcção à igreja, Houve 
a celebração da missa pelo Sr. Padre João Furtado, vin-
do de São Miguel e ajudado pelo Sr. Padre, Monsenhor 
André Desrochers. Depois das coroações todos foram 
convidados às sopas do Espírito Santo.
Os Mordomos deste ano foram os membros da dire-

Mário Carvalho

ção Associação Portuguesa de Santa Teresa e alguns 
disseram ter vivido uma grande experiência, mas que 
ao mesmo tempo sentiram a falta de apoio que tão pre-
ciso é em todas as alturas, mas sobretudo nestas grandes 
festas. No domingo foi também um dia bastante festivo. 
Com o grupo musical David deMelo vindo diretamente 
de Massachusetts acompagnado por David Machado na 

guitarra, Helder Correia na Baixo, Jimmy Ferreira no 
teclado e Tony Lobo na bateria. Fazendo um grande es-
petáculo para todos os presentes, cantaram entre outros, 
“Deixa Me Em Paz”, “As Nossas Tradicoes”, “Carlos 
Alexandre Medley”, “Manda Vir”, “Filho De Portugue-
ses”. Também tivemos a surpresa do Eddy Sousa que 
veio cantar só e em dueto com David deMelo. Achei em 
geral um dos grandes momento deste dia. Não esque-
cendo Aaron Moniz e Kevin Moniz que brilharam no 
som e na canção entre os momentos. Podemos também 
notar vários outros artistas que foram agendados e que 
foram excelentes.
Parabéns e Viva o Espírito Santo.



A Voz de PortugAl  |  3 de julho de 2013  |  P. 9

Groupe Sutt on Centre-ouest
Agence immobilière

Courti er immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Groupe Sutton Centre-ouest
Agence immobilière

Amélia Tavares
Courtier immobilier agréé
Telemóvel: 514-892-6833
amelia_tavares@videotron.ca

Pensamento da semana
«Quem não sabe nada tem de acreditar em tudo» - Jan Neruda

Conversamos imobiliário porque
« Saber é poder » - Sir Francis Bacon

Respostas: 5. C e D; 6. A; 7.B; 8. B

5-Quando várias ofertas são apre-
sentadas a um vendedor, ele deve:
  a) Responder a todas as ofertas
  b) Deve inicialmente responder à
       primeira oferta recebida
  c) Pode responder à oferta de sua
       escolha
  d) Idealmente, responder a todas
       as ofertas

6-Quanto tempo tem um compra-
dor para inspeccionar o edifício?
  a) O período para inspeccionar 
       foi negociado entre o vendedor
       e o comprador
  b) O período não deve exceder
       cinco dias
  c) O comprador pode controlar o
      tempo para inspeccionar o edifício

7-O saldo do preço de venda é:
   a) Um preço de venda menor 
        do que o preço pedido
   b) Uma forma particular de
        empréstimo consentido ao
        comprador pelo vendedor
   c) O ganho de capital na 
       propriedade

8-Durante a venda de uma pro-
priedade, um vendedor deve de-
clarar danos causados pela água
    a) Não, se os reparos foram
        feitos;
    b) Sim, sempre
    c) Sim, somente se o comprador
        solicita a informação.

CONtINUAmOS COm O teSte DOS
SeUS CONheCImeNtOS NO SeCtOR ImOBIlIáRIO

ROSEMONT
Edifício bem localizado, com oito apartamentos 
(7 x 4½ e 1 x 3½) em perfeita condição. Aqueci-
mento eléctrico. Inquilinos de longa data.
3670, avenida Laurier Este

Preço: 899 000.00 $



A Voz de PortugAl  |  3 de julho de 2013  |  P. 10

SerVIÇoS conSulAreS
Embaixada de Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

Consulado Geral de Portugal Montreal
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366
Horário de Atendimento
Segunda-Feira 9H00-15H30
Terça-feira 9H00-15H30
Quarta-Feira  9H00-16H30
Quinta-Feira 9H00-15H30 
Sexta-Feira 8H30-12H30

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de Fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra Quebequente

T.: 514 323.8103
Casa dos Açores do Quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do Quebec

T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

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

centroS

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203         514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

FIlArmónIcAS
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  514.982.0688

rAncho FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal  T.:514.241.9742
Praias de Portgal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

IgrejAS
igreja Baptista Portuguesa  T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de nª Sª de Fátima  T.:450.687.4035

Câmbio do dólar canadiano
2 DE jULHO DE 2013

1 EURO = CAD 1.389390
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

2615 Place Chassé               514.845.0164 
web: www.ferma.ca

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

FARMÁCIA GAMAL GIRGIS
4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita         514.844.6212

FOTO LUSO
Sylvio Martins             514.299.1593

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

inFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA

RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides  450.669.7467

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

111 St-Paul E.                  514.861.4562
web: www.solmar-montreal.com

TRADUÇÕES
SANDY MARTINS

514.943.7907

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

SOLUTIONS
ALUMINIUM A.S. INC
fabricação e instalação
corrimões e escadas de
alumínio, varandas     514.467.0044

AGÊNCIAS DE VIAGENS

BANCOS

CANALIZADOR

CONSTRUÇÃO

CONTABILISTAS

DENTISTAS

ELECTRICIDADE

FARMÁCIAS

FOTOGRAFIA

FUNERAIS

IMPORTADORES

MERCEARIAS

MONUMENTOS

NOTÁRIOS

RESTAURANTES

TRADUÇÕES

TRANSPORTES

QUINTA-FEIRA 4 DE jULhO
- GLEN CASTANhEIRA 
  FALOU DO FESTIVAL DO MURAL
- ARLINDO RIBEIRO, PIONEIRO
  ChEGOU hÁ 60 ANOS

SÁBADO 6 DE jULhO
- FESTA DO DIVINO 
  ESPíRITO SANTO DE ANjOU

Bell Fibe: 880
Videotron: 255
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Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas 

sem voodoo. 
Rosa: 514 278.3956

VIDENTEEMPREGOS EMPREGOS

Belo cottage destacado dos dois lados, 
construído em 2003. 3 quartos fechados. 
Chão em madeira. Cave completamente 
acabada. Situado num sítio residencial e 
tranquilo. $309,000

Magnífico condo estilo ‘’loft’’ num prédio 
industrial convertido em condos em 2007. 
Espaçoso e cheio de luz devido às grandes 
janelas, oferece-lhe 900pc. Entrada priva-
da e em dois andares. Terrasso comun no 
teto. vAlE umA vIsITA ! $289,000

Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc, 
no último andar. 1 quarto fechado. Gran-
de esplanada privada. Chão em madeira. 

muito interessante! $299,000

A campanha no West Island! Bela casa situa-
do perto do lago, serviços e transportes numa 
rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fe-
chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa 
familial. venham ver! $289,000

Condo completamente renovado com 900 
pc. 1 quarto fechado. Muito bem situado. 
Chão de madeira. Interessante para um 
casal ou uma pessoa só. $199,900

Super apartamento a alugar, novo, nunca 
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar con-
dicionado. 2 quartos fechados. A dois 
passos do Metro Montmorency. Inclui os 
5 electrodomésticos. 1075$/mês.

VEnDiDO

precisa-se de pessoas 
trabalhadoras no domí-
nio do “pavé-uni” para 
“pose, muret, tour de pis-
cine” e etc.

johanne 450-628-5472

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

VENDE-SE

Precisa-se de padeiro com ex-
periência a tempo inteiro.

514-814-0362

vende-se equipamento para 
fazer vinho (completo).

514-648-9010

Precisa-se de pessoa com 
experiência para a grelha, 
e uma caixeira. Deve falar 
francês.

Antoine 514-688-1015

†

† joaquim costa Amorim
Faleceu em Portugal na Vila do Conde 
no dia 29 de junho de 2013 o senhor 
Joaquim Costa Amorim, natural de Vila 
do Conde, com 79 anos de idade. 
Deixa na dor seus filhos Duarte (Mari-
lia), Maria de Jesus (Alfredo), Deolinda 
(João) e Manuela; netos Tania, Luis, 
Sandra, Eric, Marco, Christina, Michael 
e Steven; bisnetos Luciano, Sabrina, 
Inês, Tiago, Luca e Nico; irmãos, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
O funeral foi no 1º de julho de 2013 às 
14h00 (hora de Montreal). Foi sepulta-
do no cemitério de Vila do Conde. Re-
novam com profunda saudade a missa do sétimo dia que vai 
se realizar sexta-feira, dia 5 de julho às 18h30 na igreja Santa 
Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que,
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor.
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

precisa-se de empregado 
para pequenos serviços e 
que tenha carta de condu-
ção. 514-362-1300

Serafin Pimentel
Faleceu em St-Hubert no dia 30 de junho 
de 2013 o Sr. Serafin Pimentel, com 84 
anos de idade. Esposo da já falecida Maria 
Joana Menezes. 
Deixa na dor seus filhos/as José Carlos 
(Ana Arruda), Evelyna (Gabriel Garça), 
Armando (Maria Ferreira), Lurdes (Gilbert 
Barrete) João Manuel e Anna (António 
Cabral); seus netos/as; bisnetos/as; seu 
irmão José (Julieta); sua irmã Lurdes (Ar-
mando Vieira); sobrinhos/as; familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-Talon E., montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A missa de corpo presente vai se realizar hoje, quarta-feira dia 
3 de julho às 10h00 na igreja Santa Cruza. Vai ser sepultado 
no cemitério Près du Fleuve. Renovam com profunda saudade 
a missa de sétimo dia que vai se realizar no sábado, dia 6 de 
julho de 2013 às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de 
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

A G R A D E C i M E n TO
Gostaria de agradecer a todos os que 
deram as suas últimas homenagens a 
Filipe Nepomuceno, que nos deixou de 
repente terça-feira 25 de junho numa 
idade bastante jovem 51 anos de ida-
de. A sua presença e cada pensamento 
foi apreciado. Ele foi abençoado por ter 
tantas pessoas que o amavam. Ele fará 
falta. Filipe deixou para trás, sua mãe e 
seu pai, Alice e Isaac, assim como sua 
irmã Filomena, afilhada Olivia e sobri-
nho Diego.

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

VENDE-SE
Quinta de 5000m2 no SEIXAL- 
PORTUGAL c / árvores de fru-
to, casa de 5 asso., garagem, 
furo.

15 mins das praias 
e de lisboa. 

A própria: 514-418-1948

Colcha de renda para cama 
dupla, feita à mão e mesa de 
salão em vidro sobre base de 
bamboo. 

514-344-2675

Procuramos torneiro mecânico 
com experiência.

514-933-6819

precisa-se de 
cozinheiro/a para o 

restaurante cantinho 
com experiência em 
cozinha portuguesa.

438-879-9926

Estudante, trabalho de verão, 
20 a 25 horas por semana, 
para trabalho geral de escritó-
rio.

Enviar cv para
mariap@ferma.ca

inFORMAÇÃO PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA QUEM ANUNCIA
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mOIrAs E mOurOs (1)
No Buraco da Coca, situado na Calçada dos Vales, apa-
reciam dantes moiras que a troco de pão sem sal ofere-
ciam pequenas bolas pretas que depois se transforma-
vam em leite ou em dinheiro. Ainda sobre este local, e 
sendo talvez a mais longínqua, conta a lenda que...
Havia no sítio, na zona, hoje denominada, Valicova – 
Vales, um buraco, o Buraco da Coca. Lá, longe da po-
voação mais próxima, a dos Vales, viviam duas mouras 
aparentemente pobres. Uma mãe, com pena, manda 
seus filhos lá levarem, às “pobres” mouras uma púcara 
(pequena panela de barro com uma asa) de leite. Em tro-
ca, agradecidas, as mouras encheram-lhe a púcara com 
caracóis. Aborrecidas as crianças despejam tudo para o 
chão, assim que estão longe das mouras. Chegadas a 
casa nos Vales, contam o sucedido à mãe que, esprei-
tando o fundo da púcara, descobre uma moeda de ouro. 
Ralha a mãe e corre ao local do despejo. Mas nada res-
tava se não o caracol que agarrado ao fundo da púcara 
não caíra , e era agora ouro. Diz-se que os mouros mora-
vam numas lapas debaixo da terra e levavam para lá as 
coisas e que havia uma mulher que levava para lá copos 
de leite. Uma vez uma moura mandou-lhe uma púcara de 
barro dizendo-lhe que a não destapasse antes de chegar 
a casa. Mas, curiosa, no caminho de casa, a mulher des-
tapou-a e como lá se encontrava carvão deitou-o fora. 

1 8

FestA Do espírito 
sAnto eM west islAnD

Celebrou-se muito dignamente no fim-de-semana 
do 22 e 23 de junho os festejos em louvor da 

Terceira Pessoa da Santíssima Trindade. Os mordo-
mos deste ano  foram Carlos Farias e sua esposa Ma-

ria José Farias acompanhados pelos seus filhos Elisa, 
Derek e Mathew. No sábado e domingo, centenas de 
pessoas compareceram na sede da Associação Portu-
guesa de West Island onde foram distribuídas as re-

feições da partilha (carne gizada, pão, massa sovada, 
vinho e sumos). 
No primeiro dia houve as tradicionais sopas do Es-

pírito Santo, cozido e demais acompanhamentos (o 
dia maior), tudo com muita abundância e ótima qua-
lidade. A festa foi animada pelo DJ da casa. Nesse 
dia, foi bom estar de regresso à Igreja St-Luc situada 
no 106 A Anselme Lavigne, Dollard-des-Ormeaux 
para assistir à missa festiva presidida pelo padre José 
Maria Cardoso e harmonizada pelo grupo Coral do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres. Foi uma cerimó-
nia bastante nobre, assaz participada e em que foram 
a coroar as seis Domingas desta Associação. Depois 

Texto de joão Arruda

da parte religiosa todos voltaram à Associação para 
festejarem esta 13ª edição. Foram servidas as famo-
sas sopas do Espírito Santo e o cozido. Durante as 

refeições seis membros da Filarmónica  do  Divino 
Espírito Santo de Laval (Dino Pimentel, Andy Dias, 
Jeffrey Pacheco, Sandra Amaral, Melissa Cabral e 
Sylvie Bravo, acompanharam a bandeira com algu-
mas lindas musicas do seu vasto repertório.

Graças ao Presidente da associação, Luís Tomé, 
toda a sua equipa e não esquecendo os mordomo Car-
los Farias e sua esposa que sem eles não seria possí-
vel fazer esta festa e manter esta tradição. Parabéns e 
muito sucesso. Para finalizar, quero-vos informar que 
os novos Mordomos de 2014 são Jeremy, Susanna 
Rodrigues e Luís Tomé.

2

félice saulnier e a sua equipa 
orgulham-se de poder servir a 

clientela portuguesa, 
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados

e especializados tais como:

• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento

• Treino sobre a utilização do 
monitor de tensão arterial

• Tomada do nível de glicémia (diabéticos)
• Glicosímetros gratuitos* e treino 

sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*

faça-nos já uma visita no:
1 mont-royal Est

(por baixo da clinica luso)
Traga-nos este anúncio e terá

10% de desconto* nas suas próximas compras.

*Algumas condições são aplicáveis



A Voz de PortugAl  |  3 de julho de 2013  |  P. 13

voltou para mim a mulher que eu amo verdadeira-
mente.Obrigado shAmAN por teres harmonizado a 
nossa relação e destruído a energia negativa que 
nos rodeava. rAspu.

A minha saúde tornáva-se pior a cada dia e a 
medicine,apesar dos progressos,não conseguia 
nada.O shAmAN com sua sabedoria e rituais Aju-
dou-me verdadeiramente. 

A minha sorte tinha sido bloqueada pelo trabalho 
de um voodoo,devido a inveja e ganância profes-
sional.Agora sei quem é o meu inimigo e fujo deste 
inimigo diabólico. mAlAsy
hoje a família está reunida para celebrar o nosso 
neto.Tudo porque o meu filho conseguiu vencer 
uma situação critica no seu casamento.Obrigado 
pela tua ajuda shAmAN.

logo na primeira sessão O shAmAN INDIO abriu os 
meus olhos e disse-me onde estava o meu marido 
e quem o tinha levado para longe de mim.Obrigado 
por me o teres trazido.  jAz.

Perdi a traça de meu filho,o pai dele deixou-me le-
vando-o consigo.graças a Deus já o tenho de volta.
Obrigado shAmAN por me o teres devolvido.

hoje tenho o meu novo estatuto no canada.conse-
gui finalmente o meu objetivo,e poderei estar junto 
da minha família depois de muitos anos separados.
Obrigado shAmAN pela tua ajuda. rocco

Tinha tantos problemas de saúde,que perdi a espe-
rança.carreguei este peso durante muitos anos,mas 
com os segredos da floresta,praticados pelo 
shAmAN,ajudaram-me e a esperança voltou. 

muitos fracassos na minha e a minha vida amoro-
sa era uma completa desgraça.Este verão consegui 
realizar o meu sonho de formar uma família de novo. 
lucIA fErrO.

Estamos celebrando o nosso casamento,depois de 
muito sofrimento e penar com uma situação mui-
to difícil.hoje estamos reunidos e felizes.Obrigado 
shAmAN,jOsE y mArIA.

Voltou para mim a mulher que eu amo verdadeiramente.Obrigado SHAMAN por teres
harmonizado a nossa relação e destruído a energia negativa que nos rodeava. RASPU.

A minha saúde totnáva-se pior a cada dia e a medicine apesar dos progressos nãoA minha saúde totnáva se pior a cada dia e a medicine,apesar dos progressos,não
conseguia nada.O SHAMAN com sua sabedoria e rituais Ajudou-me verdadeiramente. 

A minha sorte tinha sido bloqueada pelo trabalho de um voodoo,devido a inveja e ganância
professional Agora sei quem é o meu inimigo e fujo deste inimigo diabólico MALASYprofessional.Agora sei quem é o meu inimigo e fujo deste inimigo diabólico. MALASY
Hoje a família está reunida para celebrar o nosso neto.Tudo porque o meu filho conseguiu
vencer uma situação critica no seu casamento.Obrigado pela tua ajuda SHAMAN.

Logo na primeira sessão O SHAMAN INDIO abriu os meus olhos e disse-me onde estava o meuLogo na primeira sessão O SHAMAN INDIO abriu os meus olhos e disse me onde estava o meu
marido e quem o tinha levado para longe de mim.Obrigado por me o teres trazido.  JAZ.
Perdi a traça de meu filho,o pai dele deixou-me levando-o consigo.Graças a Deus já o tenho
de volta.Obrigado SHAMAN por me o teres devolvido.

Hoje tenho o meu novo estatuto no Canada.Consegui finalmente o meu objetivo,e poderei estar
junto da minha família depois de muitos anos separados.Obrigado SHAMAN pela tua ajuda. Rocco

Tinha tantos problemas de saúde,que perdi a esperança.Carreguei este peso durante muitos
anos,mas com os segredos da floresta,praticados pelo SHAMAN,ajudaram-me e a esperança
voltou.

Muitos fracassos na minha e a minha vida amorosa era uma completa desgraça.Este verão
consegui realizar o meu sonho de formar uma família de novo. LUCIA FERRO.
Estamos celebrando o nosso casamento,depois de muito sofrimento e penar com uma
situação muito difícil.Hoje estamos reunidos e felizes.Obrigado SHAMAN,JOSE y MARIA.
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Domingo das 15h às 18h | 35 york, westmount, h3z 2z5

rosavelosa1@gmail.com

53 anos ao 
serviço 

dos nossos
leitores e
clientes

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com 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.

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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o prAzer De pArtilhAr
As nossAs iDeiAs

Escrever é um ato que implica grande respon-
sabilidade, exposição permanente,  relati-

vamente ao público que vai ler, refletir, criticar, 
sugerir e,  quantas vezes, reformular o texto para 
evitar  mal-entendidos. Ao longo destes anos, e já 
são mais de trinta e cinco, a colaborar com a Voz 
de Portugal, tem sido um imenso prazer e satisfa-
ção de escrever sobre temas de interesse público. 

As reflexões/artigos publicados em circunstância al-
guma jamais tiveram a mínima e voluntária intencio-
nalidade em prejudicar ou ofender alguém. Nesta di-
fícil arte de escrever, a minha principal preocupação 
tem sido a de expressar o meu pensamento acerca das 
minhas próprias experiências, alguns conhecimentos 
que a própria vida nos ensina. 

Expor princípios, valores, sentimentos e emoções 
pode, às vezes, constituir um grande risco, mas vale 
a pena adotar-se uma postura de verdade, sem re-
servas, solidária e amiga com grande gratidão e hu-
mildade. Porque, a verdade, é sempre a mesma: só 
uma, e com ela se conquista a confiança, o respeito, a 
amizade e a credibilidade que deve ser retribuída por 
quem a recebe.

É um privilégio, dir-se-ia, uma benção divina, ter-se 
a possibilidade de expor, livremente, o pensamento, 
num país onde a liberdade de expressão é um direito 
cívico, constitucionalmente garantido, embora haja 
sempre alguém que não esteja de acordo com o nosso 
pensamento - que é aceitável num país democrático. 
Claro que também é importante perceber que exis-
tem leitores verdadeiramente amigos e sinceros, que 
apreciam o nosso trabalho, que manifestam total soli-
dariedade, que oferecem as suas ideias para melhorar 
os artigos. São estes leitores leais, transparentes, que 
ajudam, com as suas críticas positivas e fundamen-
tadas, a melhorar a escrita e as atitudes. Também é 
verdade que nem todos os textos agradam a todos os 
leitores, o que é salutar, porque significa que há opi-
niões diferentes, o que enriquece as análises  e até 

contribui para soluções mais equilibradas, em rela-
ção aos problemas que vão sendo abordados sobre 
situações do dia-a-dia.
É essencial e gratificante ouvir e ler comentários 

sobre os trabalhos que se vão publicando - é es-
timulante para quem escreve. Porque, no limite, 
revelam consideração, estima, apreço, por vezes 
carinho pelo autor e, valorizam os trabalhos. O 
prazer da escrita fica reforçado, porque ao longo 
dos anos, sem quaisquer intenções materiais e/ou 
contrapartidas financeiras fica, inequivocamen-
te, recompensada, pela adesão a uma causa que 
merece todo o nosso apoio para manter-se vivo o 
projeto que gerações anteriores criaram, que é “A 
VOZ de PORTUGAL”, e que teve início em 1961. 
Lembro-me, perfeitamente, da primeira edição. 
Foi o grande acontecimento na Comunidade Por-
tuguesa de Montreal. Hoje, o meu desejo é, dese-
jar longa vida ao nosso SEMAnáRiO, (com letra 
maiúscula), e que os nossos filhos e netos e futuras 
gerações continuem a ler A VOZ de PORTUGAL. 
Mas, para que isso seja possível é necessário mo-
tivar e incentivar os nossos jovens a aprender a 
falar, a ler e a escrever Português. Tenham todos 
um Bom Dia... E se forem de férias... cuidado com 
os excessos...

Augusto Machado

Domingo 30 de junho no Clube Oriental Português de Montreal foi 
festejado o aniversário natalício da Sra. Mariana Lourenço a qual 
festejou setenta lindas primaveras. Sócia e colaboradora deste 
simpático clube tanto na cozinha como em outras atividades. A 
vida é uma passagem que costumamos dizer, mais curta que 
comprida, mas quando alguém comemora setenta anos de vida 
são muitos anos de labuta com alegrias e tristezas como é óbvio 
mas quando há amor e amparo dos familiares como a Sra. Maria-
na tem a seu lado torna-se um mar de rosas. Foi com muita ale-
gria e emoção que os filhos da Sra. Mariana lhe fizeram a surpre-
sa de festejar o seu aniversário com familiares e amigos alguns 
vindos dos Estados Unidos e de Toronto. Foram cerca de oitenta 
convidados que aguardavam a entrada do clube a aniversarian-
te com muitos balões e cantando os parabéns muitos abraços e 
beijos a acolheram. À sua chegada, algumas lágrimas de emoção 
e alegria da qual também partilhei junto com a minha esposa. 
Na parte gastronómica havia de tudo. Mesas muito fartas, o bom 
leitão assado, que estava uma delicia. Foi uma festa memorável, 
uma grande afirmação de amor filial que estes irmaos continuem 
a ser unidos como o demonstraram. Parabéns à família Lourenço 
e que esta festa se repita por longos anos com muita saúde, paz 
e alegria e a mesma força de viver. jOrgE mATOs
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1-Impact Montréal  15 9 2 4 27 21 29
2-NY Red Bulls 18 8 4 6 25 22 28
3-Sporting KC 17 7 5 5 23 17 26
4-Philadelphia Union 17 7 5 5 27 26 26
5-Houston Dynamo 17 6 5 6 19 18 23
6-NE Revolution 16 5 6 5 19 14 21
7-Columbus Crew 17 5 5 7 21 21 20
8-Chicago Fire 15 5 3 7 15 21 18
9-Toronto FC 16 2 6 8 14 21 12
10-DC United 17 2 3 12 8 27 9

  J V E D GM GS PGRUPo ESTE

1-Real Salt Lake 18 10 3 5 27 16 33
2-FC Dallas 17 8 6 3 27 22 30
3-Portland Timbers 17 7 9 1 28 16 30
4-Vancouver Whitecaps 16 7 4 5 26 24 25
5-LA Galaxy 17 7 3 7 25 21 24
6-Colorado Rapids 18 6 5 7 21 22 23
7-Seattle Sounders 14 6 3 5 19 17 21
8-SJ Earthquakes 18 5 6 7 18 27 21
9-Chivas USA 16 3 3 10 15 31 12

  J V E D GM GS P

QuArTA, 3 julhO
19:00 ET TOrONTO vs fc mONTrEAl
20:30 ET chIcAgO vs sAN jOsE
21:00 ET spOrTINg KANsAs cITy vs vANcOuvEr 
22:00 ET rEAl sAlT lAKE vs phIlADElphIA
22:00 ET sEATTlE vs D.c.
QuINTA, 4 julhO
21:00 ET fc DAllAs vs chIvAs usA
21:30 ET cOlOrADO vs NEw yOrK
22:30 ET lOs ANgElEs vs cOlumbus

GRUPo oESTE

sábADO, 29 juNhO
Ny rED bulls 2-0  hOusTON DyNAmO
sj EArThQuAKEs 3-2  lA gAlAxy
chIvAs usA 1-1  NE rEvOluTION
spOrTINg Kc 3-2  cOlumbus crEw
ImpAcT mONTréAl  3-4  cOlOrADO rApIDs
Dc uNITED 0-1  vANcOuvEr whITEcAps
phIlADElphIA uNION 2-2  fc DAllAs
TOrONTO fc 0-1  rEAl sAlT lAKE

rEsulTADOs

próxImOs jOgOs

TAÇA DAS CONFEDERAÇÕES 2013

1-Brasil 3 3 0 0 9 2 9
2-Itália 3 2 0 1 8 8 6
3-México 3 1 0 2 3 5 3
4-Japão 3 0 0 3 4 9 0

  J V E D GM GS PGRUPo A

1-Espanha 3 3 0 0 15 1 9
2-Uruguai 3 2 0 1 11 3 6
3-Nigéria 3 1 0 2 7 6 3
4-P. F. (Taiti) 3 0 0 3 1 24 0

  J V E D GM GS PGRUPo B

Brasil  3-0  Japão
México  1-2  Itália
Brasil  2-0  México
Itália  4-3  Japão
Japão  1-2  México
Itália  2-4  Brasil

rEsulTADOs E cAlENDárIO

rEsulTADOs E cAlENDárIO
Espanha  2-1  Uruguai
P. F. (Taiti)  1-6 Nigéria
Espanha  10-0 P. F. (Taiti)
Nigéria  1-2 Uruguai
Uruguai  8-0 P.F. (Taiti)
Nigéria  0-3  Espanha

brAsil 2-1 UrUgUAi | espAnhA 0-0 (7-6)g.p. itáliA
3º/4º lUgAr: UrUgUAi 2-2 (2-3)g.p.  itáliA

FinAl: brAsil 3:0 espAnhA

F1: niCo rosberg venCeDor Do 
grAnDe préMio DA inglAterrA
nico Rosberg “herdou” 

da vitória domingo pas-
sado no Grande Prémio da 
inglaterra no legendário cir-
cuito de Silverstone. 
O alemão aproveitando-se da 

quebra da caixa de velocidades 
de Sebastian Vettel na parte fi-

nal da corrida (o qual vinha a 
dominar impecavelmente), su-
portando a pressão, conquistou 
a sua terceira vitória na carrei-
ra, a segunda na temporada. 
Mark Webber fez excelente 
corrida de recuperação, fina-
lizando a prova em segundo, 
depois de ter descido para 15º 
na largada. Fernando Alon-
so numa corrida de campeões 
conseguiu levar a Ferrari  a ter-
ceira marcha deste pódio .
Nico Rosberg recebeu apenas 

uma repreensão dos Comis-
sários Desportivos do Grande 
Premio da Inglaterra de F1, 

que decidiram não penalizar o 
piloto alemão de forma mais 
forte, pois tendo em conta que 
terminou a corrida com 0,7s de 
vantagem para Mark Webber, 
qualquer penalização signifi-
caria automaticamente a perda 
da vitória. Rosberg foi chama-

do pelos comissários por ale-
gadamente não ter diminuído 
a velocidade o suficiente sob 
a situação de bandeiras amare-
las. Além da quebra de Vettel, 
a corrida teve outros desta-
ques: verdadeiramente magní-
ficos com umas ultrapassagens 
a fazer soar frio e umas cons-
tantes lutas na pista O lado 
negativo da corrida foram os 
pneus médios da Pirelli, que 
não resistiram às curvas rápi-
das de Silverstone.
Filipe Massa, no final da cor-

rida, foi categórico  “Se tives-
sem interrompido a corrida por 

razões de segurança eu teria 
compreendido perfeitamente”, 
disse. Felipe Massa negou des-
cartar um boicote ao Grande 
Prémio da Alemanha se mu-
danças não forem feitas nos 
pneus Pirelli depois de uma 
série de ‘explosões’ durante o 
GP da Inglaterra. Enquanto as 
causas exatas ainda não foram 
determinadas, o brasileiro, que 
descreveu a situação como 
“muito perigosa”, diz que os 
pilotos definitivamente discu-
tirão o aspeto da segurança. 
“Para mim é inaceitável e eles 
precisam fazer algo sobre isto 
para nossa segurança”, disse 
aos repórteres em Silverstone. 
Oito anos depois a Fórmula 1 

pode voltar a passar por uma 
situação semelhante à de In-
dianapolis 2005, dia em que 
Tiago Monteiro obteve um 
pódio histórico para o automo-
bilismo português, ao ser ter-
ceiro na corrida atrás dos dois 
Ferrari. Os Pneus Bridgestone, 
os únicos que suportavam o 
‘banking’ do traçado norte-
-americano, já que a Michelin 
‘aconselhou’ as suas equipas a 
ficarem de fora em virtude de 
não poder garantir a segurança 
dos seus pneus.
Próximo encontro já no do-

mingo no Grande Prémio da 
ALEMAnHA…. esteja con-
nosco e siga a F1, no seu jor-
nal A Voz De Portugal.

vAle e AzeveDo ConDenADo
A 10 Anos De prisão 
joão Vale e Azevedo foi condenado a dez anos de prisão 

efetiva pelos crimes de apropriação indevida de mais de 
quatro milhões de euros do Benfica, branqueamento de capi-
tais, abuso de confiança e falsificação de documento.
O antigo presidente dos encarnados tem de pagar mais de 7 

milhões de euros de indemnização ao Benfica, referentes aos 4 
milhões de que se terá apropriado, mais os juros.
O coletivo de juízes da 3.ª Vara Criminal de Lisboa, presidido 

por José Barata, considerou que Vale e Azevedo, presidente do 
Benfica de finais de 1997 a 2000, teve uma conduta ilícita e be-
neficiou da falta de «controlo e vigilância» para «apropriar-se 
ilegitimamente de verbas para seu proveito próprio».
O tribunal sublinhou que Vale e Azevedo agiu «com dolo» e re-

feriu que toda a prova documental ficou provada nas audiências 
de julgamento.
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