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Para mais informações, contactar MARCO
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Casa De Câmbio
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Laval
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2089 Bl. Marcel-Laurin
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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

Trabalhamos forte para
limitar as suas despesas
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CarnEirO: Carta Dominante: Valete 
de Espadas, que indica uma pessoa 
Vigilante. Amor: Vai precisar muito do 
carinho do seu par. Procure ter uma 
vida de paz e amor. Saúde: Estará 

cheio de energia. Dinheiro: Esteja atento pois 
poderá ter boas oportunidades de trabalho.
Números da Sorte: 11, 25, 26, 38, 44, 49

TOurO: Carta Dominante: 6 de Co-
pas, que significa Nostalgia. Amor: 
Poderá sentir saudades da sua in-
fância. Ao aceitar o passado todas as 
mágoas se dissiparão e você viverá 

em paz! Saúde: Cuidado com o aparelho di-
gestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com os falsos 
amigos, pois nem sempre as pessoas que nos 
sorriem são as mais verdadeiras. Números da 
Sorte: 1, 5, 17, 22, 36, 40

GémEOs: Carta Dominante: 4 de Es-
padas, que significa Inquietação, agi-
tação. Amor: A paixão poderá invadir 
o seu coração. O otimismo é próprio 
de quem procura estar bem com a vida 

fazendo com que os outros também estejam. 
Saúde: Estável. No entanto, esteja atento.
Dinheiro: Seja cauteloso, não gaste de mais.
Números da Sorte: 9, 11, 22, 36, 44, 47

CaranGuEjO: Carta Dominante: 7 
de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Tenha paciência com os defei-
tos dos outros. Lembre-se que tam-
bém os tem. Por muitos erros que os 

outros possam cometer, não os critique, dê-
-lhes antes a oportunidade de os corrigirem!
Saúde: Poderá sofrer de dores de cabeça.
Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Sorte: 2, 29, 31, 36, 44, 49

LEãO: Carta Dominante: Rei de Co-
pas, que significa Poder de Concreti-
zação, Respeito.
Amor: A sua relação estará em pro-
funda harmonia. Olhe tudo com amor, 

assim a vida será uma festa!
Saúde: Cuidado com o sistema nervoso.
Dinheiro: A sua vida financeira tem tendência 
para melhorar significativamente.
Números da Sorte: 9, 17, 19, 25, 33, 39

VirGEm: Carta Dominante: 2 de Co-
pas, que significa Amor. Amor: Antes 
de falar, pense bem naquilo que vai di-
zer. Não julgue o seu próximo, procure 
não pensar mal das pessoas!

Saúde: Faça análises com maior regularidade.
Dinheiro: Poderá ter a oportunidade de aumen-
tar a sua capacidade financeira.
Números da Sorte: 8, 11, 29, 36, 44, 49

BaLança: Carta Dominante: o Papa, 
que significa Sabedoria. Amor: Invista 
e dê mais de si na sua relação. A sua 
felicidade depende de si! Saúde: Não 
se desleixe e zele por si. Dinheiro: 

Pense bem antes de pôr e causa o seu dinhei-
ro. Números da Sorte: 3, 6, 19, 35, 47, 48

EsCOrpiãO: Carta Dominante: 7 de 
Copas, que significa Sonhos Premo-
nitórios. Amor: Estará muito sensível. 
Levará a mal certas coisas que lhe 
digam. Não dê tanta importância a 

assuntos triviais. Dê sempre em primeiro lugar 
um bom exemplo de conduta! Saúde: Imponha 
um pouco mais de disciplina alimentar a si pró-
prio. Dinheiro: Tendência para gastos excessi-
vos. Números da Sorte: 2, 11, 19, 26, 29, 34

saGiTáriO: Carta Dominante: 5 de 
Espadas, que significa Avareza. Amor: 
Não seja mal-humorado para os que 
lhe são queridos. Plante hoje semen-
tes de otimismo, amor e paz. Verá que 

com esta atitude irá colher mais tarde os frutos 
da alegria. Saúde: Faça alguns exercícios físi-
cos mesmo em casa. Dinheiro: Não deixe para 
amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Sorte: 4, 10, 15, 22, 29, 36

CapriCórniO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Copas, que significa 
Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo 
poderá declarar uma paixão por si. 
Domine a sua agitação, permaneça 

sereno e verá que tudo corre bem! Saúde: Cui-
de melhor da sua alimentação. Dinheiro: Pode 
ter uma nova proposta de trabalho. 
Números da Sorte: 1, 4, 17, 21, 29, 33

aquáriO: Carta Dominante: o Eremi-
ta, que significa Procura, Solidão. Amor: 
Tente adaptar-se a uma nova vida, não 
esteja dependente de ninguém. Que o 
seu sorriso ilumine todos em seu redor! 

Saúde: Lembre-se que se não estiver de boa 
saúde dificilmente conseguirá atingir os seus 
objetivos, cuide mais de si! Dinheiro: Pense bem 
antes de pôr em marcha qualquer tipo de projeto. 
Números da Sorte: 9, 26, 28, 31, 39, 47

pEixEs: Carta Dominante: a Imperatriz, que 
significa Realização. Amor: Apague de 
uma vez por todas as recordações do 
passado que não o fazem feliz, esteja 
em paz consigo. Olhe em frente e verá 
que existe uma luz ao fundo do túnel! 

Saúde: Não se automedique, procure o seu 
médico. Dinheiro: boa altura para fazer um in-
vestimento desde que analise bem a situação. 
Números da Sorte: 8, 12, 19, 25, 33, 44

.
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programação 
semanal

quarTa-FEira
27 dE marçO                        
03:00 Bom dia portugal
06:00 praça da alegria
09:00 jornal da Tarde
10:17 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
 a Bruxa e o ET
11:03portugal no Coração
12:45 não me sai da Cabeça
13:13 mistérios de Lisboa
14:23 Conta-me História
15:09 Ler +, Ler melhor
15:15 rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºdireto
17:00 O nosso Tempo
17:37 Hotel 5 Estrelas
 Com amigos destes...
18:21 Biosfera
18:51 antiCrise
19:13 O preço Certo
20:00 24 Horasdireto
21:02 Baía das mulheres
21:54 Telejornal madeira
22:30 Telejornal - açores
23:02 portugal sempre Ligado
01:00 24 Horas
01:31 Estranha Forma de Vida
02:04 Economix

quinTa-FEira
28 dE marçO                       
03:00 Bom dia portugal
06:00 praça da alegria
09:00 jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
10:45 acto
11:15 portugal no Coração
13:30 Futebol: 
 seleção nacional (sub 21)
 portugal x suécia
15:30 rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºdireto
17:00 Linha da Frente
17:30 Os Compadres
18:15 portugal selvagem
18:45 antiCrise
19:15 O preço Certo
20:00 24 Horasdireto
21:00 Baía das mulheres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 portugal aqui Tão perto
 120 anos do nascimento
 de almada negreiros
23:45 portugal de...
 joana Vasconcelos
00:30 O nosso Tempo
01:00 24 Horas
01:30 Grandes
 quadros portugueses
02:00 percursos

sExTa-FEira
29 dE marçO__                       
03:00 Bom dia portugal
06:00 praça da alegria
08:00 jornal da Tarde
10:00 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
10:45 acto
11:15 portugal no Coração
14:00 portugal em direto
15:00 Ler +, Ler melhor
15:15 rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºdireto
17:00 sexta às 9direto
17:30 ViVa a mÚsiCa
 musicalbi
18:15 não me sai da Cabeça
18:45 antiCrise
19:15 O preço Certo
20:00 24 Horasdireto
21:00 Baía das mulheres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 portugal aqui Tão perto
 jogos de Tabuleiro
 em portugal
23:45 Estado de Graça
00:30 portugal selvagem
01:00 24 Horas
01:30 sexta às 9
02:00 Tesouros Fósseis
 da ilha amarela
02:30 palácios de portugal
 palácio Belmonte

sáBadO
30 dE marçO                           
03:00 áfrica 7 dias
03:30 portugueses
 sem Fronteiras
04:00 Bom dia portugal 
05:00 Zig Zag
06:00 Consigo
06:30 Triângulo jota
07:30 Conta-me História
08:15 um LuGar para ViVEr
09:00 jornal da Tardedireto
10:15 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
10:45 Eureka!

11:15 podium
 BootCamp
12:15 Os Compadres
13:00 atlântida (madeira)
14:30 Construtores de impérios
15:00 maternidade
16:00 Telejornaldireto
17:15 Feitos ao Bife
18:30 ViTOrinO - 35 anOs 
 a sEmEar saLsa 
 aO rEGuinHO
19:30 palácios de portugal
 palácio de Belmonte
20:00 24 Horasdireto
21:00 Hotel 5 Estrelas
 Com amigos destes
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 depois do adeus
23:45 Herman 2013
00:45 Cidades 4.0
01:01 24 Horas
01:30 Linha da Frente
02:00 sãO TOmé: 
 másCaras E miTOs

dOminGO
31 dE marçO                            
03:00 áfric@global
03:30 só Energia
04:00 Bom dia portugal
05:00 missa do
 domingo de ramos
06:00 atletismo
07:15 Futsal
08:00Habitat
09:00 jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
10:45 portugal selvagem
11:15 aqui portugal
14:30 Grandes
 quadros portugueses
15:00 poplusa
16:00 Telejornaldireto
17:00 Estado de Graça
17:45 Cuidado com a Língua!
18:00 Trio d´ataquedireto
20:00 24 Horasdireto
21:00 Os Compadres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 Feitos ao Bife
00:00 antiCrise
01:00 24 Horas
01:30 Construtores de impérios
02:00 ViVa a mÚsiCa

sEGunda-FEira
1 dE aBriL                             
03:00 Bom dia portugal
06:00 praça da alegria
09:00 jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
10:45 acto
11:15 portugal no Coração
14:00 portugal em direto
15:00 Ler +, Ler melhor
15:15 rebelde Way
16:00 Telejornal + 360º
17:00 Termómetro político
17:30 planeta música
18:45 antiCrise
19:15 O preço Certo
20:00 24 Horasdireto
21:00 Baía das mulheres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 prós e Contras
01:00 24 Horas
01:30 Correspondentes
02:00 rOmEirOs - passOs
 para a rEmissãO

TErça-FEira
2 dE aBriL                              
03:00 Bom dia portugal
06:00 praça da alegria
09:00 jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
 jardim da CELEsTE
10:45 portugal no Coração
13:00 programa a designar
15:00 Ler +, Ler melhor
15:15 rebelde Way
16:00 Telejornal + 360ºdireto
17:00 O nosso Tempo
17:30 Hotel 5 Estrelas
18:15 Biosfera
18:45 antiCrise
19:15 O preço Certo
20:00 24 Horasdireto
21:00 Baía das mulheres
21:45 Telejornal madeira
22:15 Telejornal - açores
22:45 portugal sempre Ligado
01:00 24 Horas
01:30 Estranha Forma de Vida
02:00 Economix
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agenda comunitária
Enviar os seus comunicados pelo site web www.avozdeportugal.com na secção agenda comunitária.

romaria de 2013
Informa-se a Comunidade Portuguesa que se quiser participar na romaria do dia 29 de março de 
2013, devem telefonar para um dos responsáveis: Mestre dos Romeiros: Duarte Amaral (450) 
625-7053 ou o contra Mestre : Luís Melo (514) 844-4351.

sessão de informação sobre
residência e suas implicações
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal informa que vai promover uma sessão de esclareci-
mento sobre a residência e suas implicações a nível de tributação e acesso à rede pública de saúde, 
nomeadamente: Conceito de residência; Residência e a Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
e a Evasão Fiscal entre Portugal e o Canadá; Residência e o Ajuste Complementar em Matéria de 
Segurança Social entre Portugal e o Québec; Outras implicações de residência desactualizada. A 
sessão terá lugar, quarta-feira, 27 de Março de 2013, pelas 19h00 no Centro Comunitário Santa 
Cruz (60, rue Rachel Ouest, Montreal, Québec). Esta sessão de informação insere-se na iniciativa 
“Consulado Aberto”, instituída por este Consulado Geral, cujo objectivo é aproximar os serviços 
consulares da comunidade que serve, mantendo-a informada sobre os vários actos consulares e 
outros processos de especial interesse para os portugueses residentes no estrangeiro.

domingo de páscoa
O Clube Portugal de Montreal organiza um almoço para a Páscoa no domingo 31 de março a 
partir das 13 horas na sua sede. Haverá muita música variada para todos. Para mais informações 
ou reservas, contatar: 514-844-1406.

noite de gala Homenagem às mulHeres 
A Associação da Mulher Portuguesa do Canadá organiza uma Noite de Gala em Homenagem 
às Mulheres Portuguesas. Esta festa será também uma Angariação de Fundos para ajudar uma 
Mulher em necessidade no dia 20 de Abril 2013 pelas 19h00.
Para mais informações: Francisca Reis 514-983-7837, Lina Pereira 514-296-4597, Diane Borges 
514-662-5271, Susy Borges 514-575-7926.

concerto da primavera
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e a Missão Nossa Senhora de Fátima organizam 
no 14 de abril de 2013 às 13h o “Concerto da Primavera!”. Seguido com DJ e música dançante. no 
Centro Comunitário Português de Laval. A ementa é: sopa, bife à portuguesa com batatas fritas 
e salada. Sobremesa mista. Preço: 15 músicos para adultos e 7 músicos para crianças (dos 7 à 
12 anos). Para mais informações e reservas podem contactar com Victor Faria: 514-808-3286; 
Manuel Machado: 450-627-4652; Graça Azevedo:514-449-8854; Crisantina Moniz:450-688-8260.

festa da primavera
A primavera chegou e o Oriental organiza um jantar/dançante no sábado, dia 6 de abril pelas 
19h30. Animado pelo DJ Beatz de Brian Ferreira, e o nosso artista da comunidade, o talentoso 
Alex Câmara. Ementa: entrada, sopa, salada, café e sobremensa. Prato principal: bife com bata-
tas fritas. Também organizamos o “Baile da Pinha” no sábado, dia 27 de abril pelas 19h30 com 
um jantar/dançante. A Festa será animada pelo DJ Memories de paulo e paulo. Serão coroados 
os reis da noite. Haverá bons prémios. Venham divertir-se nesta noite especial.
para mais informações ou reservas: 514-342-4373
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manuel de sequeira Rodrigues

editorial

portugal no QuebeQue
60 anos
a tradição como matriz

Desjardins Caixa Portuguesa, há 43 
anos chegou a notícia da sua fun-

dação, foi um acontecimento marcante, 
um testemunho de desenvolvimento e 
abertura de novas oportunidades de ne-
gócios. Serviu também no íntimo dese-
jo das pessoas, compensar a anomalia 
na educação e para cuidar da vida nesta 
terra, foi melhor sobreviver na nossa 
língua portuguesa dentro do Quebeque 
francês.
No Boul. St-Laurent em Montreal, 

hoje podemos celebrar a vida econó-
mica da comunidade e o contributo e 
investimento que a Caixa Portuguesa 
tem feito ao longo dos anos nas acti-
vidades culturais, desportivas e even-
tos oficiais, para preservar a cultura de 
origem portuguesa e aumentar a sua 
visibilidade junto da juventude e das 
gentes do Quebeque.
Convém todavia não nos iludirmos, 

lá por ser, em termos muito relativos a 
cooperativa financeira  Desjardins, me-
nos frenética do que os restantes ban-
cos, visto deixar alguns berlindes para 
a família e representantes dos membros 
no conselho de administração. Consta-

tando que hoje faz parte da lógica da 
acumulação do capital desestabilizador 
e parece estar pronta a suprimir muitos 
postos de trabalho, apesar dos milhões 
de dólares de lucros, que os assalaria-
dos contribuirão com o seu trabalho.
A poucos passos a norte da Caixa e 

do restaurante Portus-Calle, o Parque 
de Portugal é uma área verde para re-
ceber os visitantes. O vereador Michel 
Precotte, ajudou à reabilitação, uma 
planificação de Raul Mesquita que a 
Camara de Montréal aprovou. É uma 
obra com influência de tradição portu-
guesa no espaço público que faz parte 
da cidade.
Na continuidade da portugalidade 

temos o Parque dos Açores na rua De 
Bullion, que tem a missão de guardar 
a memória das gentes das 9 ilhas, este 
espaço, que nos recebe de braços aber-
tos e no íntimo dizer ali pertenço, por 
lá andei. É imenso o que o imaginário 
permite, olhar a alma por um canudo, 
feito em pedra de granito, numa satis-
fação pessoal que atravessa a terra e o 
atlântico.
Percorrer Montréal é encontrar em 

João Marques, eram momentos de fra-
terno convívio. É um restaurante com 
pratos típicos portugueses e onde en-
contramos o mimo da Chefe Nela com 
o seu bacalhau à Minhota, boa cozinha 
e ambiente familiar.
 Restaurante Jano a referência do 

frango e peixe grelhado, num ambiente 
acolhedor.
 Café Central um espaço recomenda-

do pelos desportistas, aqui tudo é pos-
sível desde um almoço, uma bifana e 
os momentos mais excitantes do fute-
bol em directo vividos na rua Duluth.
Outra grande marca, sobejamente co-

nhecida é a casa Soares e Filhos, com 
os melhores produtos portugueses e 
locais. A rua Duluth reúne um pouco 
de tudo, criando um percurso de conto 
de fadas. No Plateau, as ruas sobem e 
descem como se quisessem formar um 
labirinto e o cenário é decorado por fa-
chadas de casas pintadas e ar român-
tico, animação das esplanadas e lojas. 
Um brinde à boa e velha Belle Époque.
A vida portuguesa em Montréal, cres-

ceu, viveu e tudo nela continua em mu-
tação. É uma espécie de diário cheio de 
referências históricas, culturais, num 
mundo frenético, ora belo e espiritual, 
ora injusto e arrepiante. O diário conti-
nua na próxima semana.

Outremont o Parque Aristides de Sou-
sa Mendes e revelar a injustiça para 
tantos, do poder português no tempo 
da ditadura, face à atitude humanista 
do Diplomata Aristides, que sacrificou 
a sua vida, para salvar vidas humanas: 
num globo apenas com o cenário re-
quintado, acessível e para aos poucos, 
alguns irem domando? Esta home-
nagem foi justa, mas este espaço está 
abandonado.
St- Hilaire na geografia da margem 

sul, uma rua tem o nome de Lisboa – 
Lisbonne, com inicio próximo do rio e 
sempre a água por perto e na paisagem 
da ilha de St-Hélène está outro grande 
monumento ao lado do rio St-Laurent a 
lembrar a epopeia dos descobrimentos.
Agora está na altura de apresentar 

o restaurante Solmar situado no pa-
norama do Velho Porto de Montreal. 
Abrigo de muitos emigrantes, que che-
gavam aos confins de um mundo que 
não conheciam e tiveram o privilégio 
de encontrar um amigo. Cozinha tra-
dicional, uma referência da canção de 
Lisboa e 41 anos do Festival de Abril 
em Portugal, sempre com a presença 
de Artistas vindos de Portugal e Amé-
rica do Norte.
Casa Minhota foi um ponto de encon-

tro, onde os pasteis de bacalhau ou um 
bitoque servido ao balcão pelo amigo 
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A vice-presidente do PSD, Teresa Leal Coelho, 
reagiu este sábado ao anúncio da moção de cen-

sura do PS ao Governo, sublinhando que o tempo de 
Passos Coelho e do Governo não acabou, como su-
geriu ontem o líder socialista, António 
José Seguro, e acusando o PS de uma 
“irresponsabilidade suprema”.
PSD defende que ainda não terminou 

o mandato que lhe foi dado pelos portu-
gueses para liderar os destinos do País.
“O tempo deste primeiro-ministro e 

deste Governo não terminou, nem ter-
minou o seu mandato atribuído pelos 
portugueses”, afirmou a vice-presiden-
te do PSD, Teresa Leal Coelho, em resposta às decla-
rações de ontem do líder do PS, António José Segu-
ro, que disse, no debate parlamentar, que o tempo de 

Passos Coelho acabou. 
A responsável reagia ao anúncio da moção de cen-

sura ao Governo feito pelo PS, acusando o “partido 
alternativo de uma irresponsabilidade suprema”, e 

argumentando que “o PS não quer con-
tribuir para a recuperação de Portugal”.
Apesar do que apelou de “narrativa de 
irresponsabilidade” do PS, a vice-pre-
sidente do PSD sustentou que o actual 
Governo “está firme na determinação 
de levar Portugal a bom porto”, garan-
tindo que “o PSD, esta maioria, este 
Governo vão cumprir o mandato que 
os portugueses lhe atribuíram, apesar 

de todos os percalços que o PS e os partidos da es-
querda estão a criar”.

psd acusa ps de
“irresponsabilidade suprema”

cHineses Querem
comprar parQues de
energia solar em portugal

Os chineses da Hanergy solar anunciaram à 
Bolsa de Hong-Kong que estão em negocia-

ções para comprar projectos de parques de ener-
gia solar em Portugal sem, no entanto, revelarem 
os vendedores.
 Em comunicado, a Hanergy Solar Group disse que 

assinou um memorando de intenção não vinculativo 
para adquirir dois parques fotovoltaicos com capa-
cidade de 2,2 ‘megawatts’ em Portugal.A Hanergy 

Solar, que anteriormente foi Apollo Solar Energy Te-
chnology, não divulgou nem o local dos projectos, 
o vendedor nem o preço a pagar. A empresa chinesa 
referiu no comunicado que teve um acordo de ex-
clusividade até 20 de Março de 2013, quarta-feira, 
e não revela para já mais pormenores.A 2 de Março, 
o secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, 
afirmou ao jornal Expresso que Portugal pode vir a 
ser palco de um investimento de “várias centenas de 
milhões de euros” na construção de algumas centrais 
de energia solar fotovoltaica, com especial destaque 
para o Alentejo.No total, estava em causa a constru-
ção de parques fotovoltaicos com uma capacidade de 
3.000 ‘megawatts’.

baleia com 12 metros e
15 toneladas deu à costa na ilHa do pico

Uma baleia-comum, da família das baleias-de-
-barba, deu à costa já morta na ilha do Pico, 

Açores, na tarde de quarta-feira, na zona do Cais 
do mourato, informou esta quinta-feira a Direc-
ção Regional dos Assuntos do mar.
Este é o segundo maior animal do planeta, podendo 

os maiores indivíduos atingir 26 metros de compri-
mento. A Direcção Regional dos Assuntos do Mar 
destaca que o cetáceo possui 12 metros de compri-
mento e um peso estimado de 15 toneladas.” Ape-
sar do arrojamento de baleias-de-barba ser raro nos 
Açores, este acontecimento isolado e no meio de dias 
tempestuosos tem de ser considerado normal. Apesar 

disso, serão recolhidos indícios que possam apontar 
a causa de morte, para que fique afastada qualquer hi-
pótese de anomalia ambiental”, informou o Director 
Regional dos Assuntos do Mar, Frederico Cardigos. 
Segundo este responsável, este facto vem confirmar 
a presença nos Açores da baleia-comum, “mesmo no 
período de final do inverno”.O animal, apesar de ser 
um espécimen com um “tamanho apreciável”, era 
ainda um jovem, dado que os adultos desta espécie 
têm habitualmente entre 18 a 22 metros.Frederico 
Cardigos explicou que o seu mergulho atinge vulgar-
mente os 230 metros de profundidade, em apneias de 
cinco a 15 minutos.
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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

Trabalhamos forte para
limitar as suas despesas

v
v

v

Chamadas ilimitadas em todo o Canadá2

(sem taxas nas chamadas interurbanas)

Mensagens texto, imagem
e vídeo ilimitadas3

(Canadá e internacional)

1Go de dados4

Voice mail5 e visualizador6

vUm mês
gratuito*
com entendimento 

Fido de 2 anos

O pacote inteligente
tudo num

por mês1

Incluindo o

Economizem
até 400$

nos nossos telefones inteligentes7

com entendimento Fido de 2 anos num pacote inteligente

Les offres peuvent être modifi ées sans préavis. Des frais uniques d’activation de 35 $ s’appliquent : un crédit de ce montant sera porté à votre facture si vous procédez à une nouvelle activation avec une Entente Fido de 2 ou de 3 ans. Des frais de récupération des 
économies réalisées sur l’appareil et (ou) des frais d’annulation de service s’appliquent selon les modalités de votre entente. Sous réserve des Modalités de service et de la Politique d’utilisation acceptable de Fido, accessibles à fi do.ca/modalites. * Offre valide jusqu’au 
31 mars 2013 et peut être modifi ée sans préavis. L’offre est disponible avec Entente Fido de 2 ans sur les Forfaits standard et futé et s’applique uniquement sur les frais de service mensuel du forfait. 1. Les Forfaits futés sont offerts au mois ou avec une Entente Fido 
de deux ans. Les frais d’interurbain additionnels, les frais d’itinérance, les frais de transmission de données, les frais liés aux options, les frais de service d’urgence 9-1-1 provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturés mensuellement.  2. Comprend les 
appels du Canada vers un numéro canadien. 3. Le forfait comprend les messages envoyés du Canada vers un numéro de sans-fi l canadien, américain ou international. Les messages texte entrants et sortants à tarifi cation additionnelle (alertes, messages liés au contenu 
et aux promotions) et les messages envoyés en itinérance ne sont pas compris et sont facturés aux tarifs en vigueur. 4. Des frais de transmission de données de 3 ¢/ko s’appliquent en itinérance (1 ¢/ko aux États-Unis avec un Passeport Données ou 0,6 ¢/ko avec une 
option Données ou un forfait incluant des données) ; fi do.ca/optionsdonnees. 5. Le service comprend le stockage de jusqu’à trois messages de trois minutes chacun durant un maximum de trois jours.  6. Téléphone compatible requis; certains numéros ne peuvent pas 
être identifi és. 7. Dans le cadre d’une nouvelle activation. Économies calculées en fonction de la différence entre le prix du HTC One S dans le cadre d’un Forfait futé avec une Entente Fido de 2 ans par rapport au prix du téléphone sans Entente Fido. Taxes en sus. 
Tous les autres noms de marque et logos appartiennent à leurs titulaires respectifs. MCFido et les noms et logos apparentés sont des marques de commerce utilisées sous licence. © 2013 Fido Solutions

situação dos idosos sem capacidade
para pagar lares tende a agravar-se
A associação Deco/Proteste considerou este 

sábado “assustadores” os resultados do in-
quérito que indicam que dois em cada três dos 
idosos não têm capacidade para pagar o lar, 
considerando que a situação é grave e tem ten-
dência a agravar-se.

Um inquérito da revista Proteste, que envolveu 690 
portugueses, revela que 67% dos idosos que vivem 
em lares têm um rendimento inferior à mensalidade 
da instituição, tendo de recorrer a poupanças ou à fa-
mília para conseguir pagar a instituição.” Este estu-
do identifica claramente um grande problema: há um 
desfasamento cada vez maior entre a oferta existente 
e a procura deste tipo de estrutura”, disse à agência 
Lusa Bruno Campos Santos, da revista Proteste. Bru-
no Campos Santos explicou que “a esperança de vida 
está a aumentar e a pressão da fatia dos idosos está a 
ser mais rápida do que o crescimento da resposta ao 
aprofundamento das necessidades, que sempre existi-
ram, mas que agora se colocam com maior premên-
cia”. Segundo o INE, em 2050 um terço da população 
portuguesa será idosa. Actualmente, de acordo com 
os censos 2011, os indivíduos com mais de 65 anos 
representam já cerca de 20% da população.” O cami-
nho que se está a fazer é claramente o de agravamento 
deste problema”, disse o técnico, considerando que a 

reposta ao problema passa por um maior envolvimen-
to do Estado. Tem de haver “um aumento do envol-
vimento do Estado na construção de respostas para 
este problema, seja ao nível da criação ou desenvol-
vimentos de estruturas próprias, seja através dos acor-
dos que estão a ser estabelecidos com instituições de 

solidariedade social, que têm aqui um papel relevan-
tíssimo”, sublinhou”. Terá de ser por aqui o caminho 
para tentarmos minimizar o impacto deste problema”, 
comentou.Bruno Santos alertou que há lares que apre-
sentam um determinado tipo de oferta e depois não 
cumprem, porque “os custos não permitem que haja 
essa correspondência”, explicou. O inquérito revela 
que 17% dos lares não cumprem com as actividades 
prometidas, 17% apresentam custos inesperados no fi-
nal do mês, “uma pressão adicional sobre as famílias” 
e 12% reportam o aumento inesperado da mensalida-
de, numa altura em que “os orçamentos familiares es-
tão com elasticidade zero”, adiantou. Bruno Campos 
Santos adiantou que “o desejável” seria que a fiscali-
zação conseguisse controlar todas estas situações, mas 
é preciso compreender que “há hoje uma margem do 
sistema que vive na ilegalidade”.
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HOmEm dETidO pOr FurTO
dE CarTEira na pOVOaçãO
A Polícia de Segurança Pública anunciou a deten-
ção de um homem de 54 anos por furto de uma 
carteira na Povoação....

EnTrada na rEdE EurOpEia dE GEOpar-
quEs pOdE pOTEnCiar TurismO
A entrada dos Açores na Rede Europeia de Geo-
parques poderá potenciar o desenvolvimento de 
novos projetos e o surgimento de novos negócios 
na área do turismo, disse o diretor do Geoparque 
Açores....

GOVErnO rEFOrça 
COmBaTE à ECOnOmia paraLELa
O vice-presidente do Governo Regional dos Aço-
res, Sérgio Ávila, apresentou segunda-feira o Pla-
no Operacional de Combate à Economia Paralela, 
que tem programadas mais de 1.600 ações inspe-
tivas....

musEu CarLOs maCHadO
diVuLGa arTE da TECELaGEm
O Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, pro-
move quarta-feira a realização de uma oficina de 
carácter lúdico-pedagógico que pretende valorizar 
e dar a conhecer diversas técnicas artesanais liga-
das à arte da tecelagem...) 

açoriano oriental dez mil novos casos de cancro 
da pele por ano em portugal
O secretário-geral da Associação Portuguesa do 

Cancro Cutâneo disse esta quinta-feira que 
em Portugal surgem anualmente mais de 10 mil 
novos casos de cancro de pele e propôs que o ras-
treio à doença se faça nos centros de saúde.
Em declarações à Lusa, Osvaldo Correia defendeu 

que “o médico de família tem de se responsabilizar por 
este tipo de rastreio dos seus utentes, porque é impos-
sível num só dia fazer rastreios de toda a população”. 
O próximo rastreio nacional está agendado para 08 de 
maio, Dia do Euromelanoma, e decorrerá em diversos 
serviços de dermatologia.“Tem de se ajudar as pessoas 

a fazer o auto-exame e promover o exame periódico 
da pele na consulta de medicina familiar. Não basta 
ver as tensões arteriais, o colesterol, não basta palpar 
a mama, é preciso ver a pele de cima abaixo”, frisou.
O secretário-geral da Associação Portuguesa do Can-

cro Cutâneo (APCC) falava à Lusa a propósito do 
Congresso “Sol, Pele e Cancro Cutâneo em 2013” que 
se realiza sábado na Fundação Cupertino de Miranda, 
no Porto. A principal mensagem que a APCC pretende 
transmitir é a da “prevenção, do diagnóstico precoce e 
da acessibilidade terapêutica”. “Pretendemos a mobi-
lização de todos nesta tarefa de sensibilização da po-
pulação em geral e dos médicos de família e da medi-
cina do trabalho para o diagnóstico precoce. É também 
nosso objectivo alertar os grupos parlamentares, que 
estão na Comissão Parlamentar de Saúde, para a temá-

tica do cancro, da prevenção, diagnóstico precoce e da 
acessibilidade aos tratamentos inovadores que estão a 
surgir”, sublinhou. Com este propósito foram convi-
dados para participar no congresso o director Geral de 
Saúde, Francisco George, e o presidente da Comissão 
Parlamentar da Saúde, Couto dos Santos. “Felizmen-
te, quer nos carcinomas, quer nos melanomas, estão 
a surgir novas e eficazes terapêuticas. As autoridades 
têm de ter noção da evolução deste tipo de fármacos 
para que as pessoas possam usufruir destas mesmas 
terapêuticas”, disse. Segundo o especialista, “há um 
défice de notificação de casos de cancro cutâneo mas, 

no mínimo, temos claramente acima de 10 mil novos 
casos de cancro de pele anuais e há mais de mil no-
vos casos de melanoma (mais agressivo) por ano. Se 
pensarmos que 10 a 15 por cento destes melanomas 
vão morrer em cinco anos são seguramente 100 a 150 
mortes que poderiam ser evitadas se a doença tivesse 
sido diagnosticada precocemente”.
Osvaldo Correia insiste, por isso, na necessidade de 

ensinar as pessoas a ter os cuidados necessário com 
o sol, a evitar os solários, a realizar o auto-exame e a 
fazer o diagnóstico precoce, sugerindo a consulta de 
dois sites que disponibilizam, de forma acessível, in-
formação vasta sobre o cancro cutâneo: www.apcan-
crocutaneo.pt ou www.euromelanoma.org/portugal.
O congresso, organizado pela APCC, conta com os 

patrocínios científicos da Sociedade Portuguesa de 
Dermatologia e Venereologia e da Direcção-Geral da 
Saúde. Destina-se a dermatologistas, pediatras, onco-
logistas, médicos de medicina familiar, desportiva e 
do trabalho.
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gira o mundo
FaLTam Camas, médiCOs E EnFErmEirOs 
na rEdE dE CuidadOs COnTinuadOs
A Entidade Reguladora da Saúde concluiu que 
há falta de médicos e enfermeiros em algumas 
unidades de internamento da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e que o racio 
de camas por habitante...

HOmEm mOrrE CarBOniZadO
dEnTrO dE um CarrO
Um homem morreu carbonizado, num incêndio de 
um carro na Estrada Nacional 2, em Castro Daire, 
disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital 
de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu....
Onu Vai rETirar mETadE dOs
100 FunCiOnáriOs quE TEm na síria
A ONU vai retirar cerca de metade dos 100 fun-
cionários internacionais na Síria devido ao perigo 
crescente no país, segundo fontes diplomáticas 
citadas pela agência France Presse. ...
missiOnária pOrTuGuEsa rECEia
piLHaGEm “dE um mOmEnTO para O OuTrO”
Uma das missionárias portuguesas que estão na 
República Centro-Africana, país à beira de uma 
guerra civil, falou no domingo com a congregação 
em Lisboa, prevendo a pilhagem da missão “de 
um momento para o outro...
Casas dE dOis pOrTuGuEsEs piLHadas 
na rEpÚBLiCa CEnTrO aFriCana
As casas de dois portugueses na República Cen-
tro Africana foram assaltadas e pilhadas por re-
beldes. A situação no país é complicada, Bangui, 
a capital, foi tomada por uma coligação de revol-
tosos...
dEsnuTriçãO aFETa mais dE 170 miL 
Crianças da Guiné-Bissau
A desnutrição afeta mais de 170 mil crianças da 
Guiné-Bissau, segundo o último inquérito realiza-
do, disse o diretor geral de Prevenção e Promo-
ção de Saúde, que fala de falta de alimentos mas 
sobretudo...

triste primavera

Cruzamos actualmente os tempos mais difíceis, 
em consequência das incidências na Euro-

pa, no Continente e nas 
nossas ilhas, que nos 
transmitem os valores 
associados à crise actual 
e a esta evocação, duma 
singular actividade, nes-
ta época de celebração 
da Primavera, da vida, 
da solidariadade e da 
esperança.
Ora para superarmos as 

atuais dificuldades, de 
facto não há outros cami-
nhos que não sejam: acre-
ditarmos na nossa terra, e 
nas nossas capacidades, 
ou seja, recomeçar sem-
pre que preciso, aperfei-
çoarmos o nosso modo 
de viver, não abandonar 
a entre-ajuda e fortalecer-
mos a confiança Unidos 
valemos mais.
Não se trata aqui de pa-

lavras alinhadas para or-
namentar a efeméride.
O acordo com a união 

europeia e o fundo monetário internacional (Troika), 
constitui para largos sectores da opinião pública e po-
lítica, uma plataforma inacessível para superarmos as 
más condições de financiamento que os  governos e o 

sector privado se têem confrontado, para o exercício 
das suas funções.
Para ultrapassar esta crise que nos atinge, precisa-

mos de uma Europa unida e não das atuais desilu-
sões. Uma verdadeira união, factos atrás de factos, 
desde a ineficácia de uma resposta face á crise inter-

nacional. A união Europeia mostra -nos um prejuízo, 
debilitação e disfuncionalidade entre estados, gover-
nos e povo.

Jorge matos
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assim vai portugal
Este artigo é comentado por Tony saragoça

sócrates volta à cena política
para ser comentador da rtp
O antigo primeiro-ministro José Sócrates vai re-

gressar à cena mediática já em Abril, avança esta 
quinta-feira o Diário de Notícias (DN), que adianta que 
o antigo chefe do Executivo será comentador dos ecrãs 
da televisão pública num programa semanal de cerca de 
25 minutos, logo depois do noticiário das 20h00. José 
Sócrates vai ser comentador da RTP já a partir do pró-
ximo mês de Abril, avança hoje o Diário de Notícias 
(DN), quando faltam 48 horas para se cumprirem dois 
anos de afastamento total da vida política portuguesa 
por parte do antigo primeiro-ministro. De acordo com 
o jornal, a televisão pública convidou Sócrates para ter 
um programa semanal de cerca de 25 minutos e o antigo 
primeiro-ministro aceitou o desafio.
Como qualquer outro ser humano, tive durante a 

minha vida, muitas oportunidades de testar o meu 
“lado” optimista e sensato e, na maior parte dos ca-
sos, fui bem sucedido, mas há circunstancias, (como 
esta) onde todo o bom senso e optimismo, não resis-
tem e perdem-se no val dos desesperos. Numa televi-
são que opera com mais de 300 milhões de Euros de 
perca por ano, requintada que está, com apresenta-
dores e dirigentes milionários, que passam o tempo, 
nos programas que apresentam, a vender “sonhos” 
aos seus fieis espectadores, custa-me  acreditar que 
não haverá em Portugal, pessoas qualificadas e com 
bastante necessidade dum emprego, fosse ele tempo-
rário or parcial, para trabalhar na RTP, a televisão 
de todos? Este senhor que deixou o país na banca 
rota, que logo que um outro governo tomou posse 

desapareceu (fugiu) para fora do país, afim de não 
ter de ser confrontado com a dura realidade, não 
precisa nada de voltar a Portugal insultar o povo 
português, sim porque a sua presença no ecrã na-
cional, só por si é uma insulta. Este senhor dizia eu, 
está prestes a aceitar um posto de trabalho que ou-
tros com bem mais necessidade deveriam ocupar. O 
povo português já pagou bem caro por um Primeiro 
ministro, que iludiu todos, por lhes ter feito acredi-
tar num impossível Portugal. Vem agora sugar os 
poucos tostões que ainda lhes restam. Claro que a 
culpa não é só dele. Aqueles que tiveram a brilhante 
ideia de o contratar, provávelmente antigos amigos a 
quem ele próprio “deu tacho”quando esteve no po-
der, quiseram, antes de eles mesmos serem postos na 
rua, retribuir os favores, enquanto o podem fazer. 
Não foi possível saber, quanto ganhará o sr. sócra-
tes, pois o senhor que o contratou respondeu que 
“não podia confirmar nem desmentir” essa infor-
mação. Típica resposta de alguém que, óbviamente 
tem qualquer coisa a esconder. Uma coisa ´é certa, 
não virá trabalhar, por nada. E, se por acaso ele não 
receber “um salário”, não nos deixemos iludir com 
este “jogo de palavras”. A sua renumeração poderá 
ser feita de inúmeras maneiras, sobretudo daquelas 
que escapam fácilmente ao “Fisco”(com viagens pa-
gas, com todas as despesas, direta ou indiretamente 
ligadas ao seu contrato, hotéis, carro com motorista, 
etc.). Depois da toleia de protestos que esta notícia 
provocou e continua a provocars mais de cem mil 

já assinaram uma petição contra a sua vinda para a 
televisão nacional. O diretor da informação da RTP, 
senhor Paulo Ferreira, desculpa-se dizendo que 
qualquer posto de televisão em Portugal, saltaria so-
bre a ocasião de contratar alguém como o sr. sócra-
tes! Há sim? então porque o não fizeram? Se viesse 

para o sector privado, os contribuintes portugueses, 
mesmo contra, não teriam um argumento justifica-
do, enquanto que nesta estação pública, aí já é outra 
musica. mais outra prova que a crise só existe para 
alguns. Bem dizia o sr. mourinho, quando declarou 
que o que mais o entristece é o facto de os que são 
responsáveis pela crise “viverem todos muito bem”. 
quando se trata de “cuidar” dos amigos há sempre 
dinheiro. O provérbio que diz, que “temos o que me-
recemos” também se aplica a Portugal.
Com isto me vou. Boa semana e Feliz Páscoa.
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HiGH sCHOOL OF mOnTrEaL aduLT CEnTrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, montreal, qC, H2x 3a2

Tel. 514-788-5937
inGLÊs BásiCO

inFOrmaçÕEs para insCriçÕEs
inglês básico - manhã

Datas:            2,  3,  4 de abril 2013
               8,  9,  10, 11 de abril  2013
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas:            2,  3,  4 de abril 2013
               8,  9,  10, 11 de abril  2013
Hora:  17h00 às 19h00um dos 

um dOs sEGuinTEs dOCumEnTOs (OriGinaL ÚniCamEnTE) é ExiGidO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HOráriOs das auLas dE
inGLÊs dE BasE dE manHã E dE TardE

manhã: Do 2 de abril até 26 de junho de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 2 de abril até 20 de junho de 2013
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

uma das sEGuinTEs prOVas dE rEsidÊnCia
nO (OriGinaL ÚniCamEnTE) é ExiGidO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

HORÁRIO DAS FESTAS 

ATENDIMENTO 
  
Dia 29 de Março – 6a feira Santa F E C H A D A 
  
  

A toda 
a comunidade 

portuguesa  
votos de uma 

FELIZ PÁSCOA 

4244, boul. St-Laurent                Montréal    Québec      H2W 1Z3 

Tel : (514) 842-8077   Fax: (514) 842-7930   Câmbio: (514)842-2854 

crónicas
subtilezas político-Humorísticas

A grande diferença entre o povo italiano e o povo 
português é que os italianos votaram num pa-

lhaço e os portugueses votaram numa anedota. Eles 
elegeram o criador, nós elegemos a criatura.
A grande diferença entre o povo italiano e o povo 

português é que os italianos votaram num palhaço e 
os portugueses votaram numa anedota. Eles elegeram 
o criador, nós elegemos a criatura. Tanto política como 
humoristicamente, a escolha dos italianos parece mais 
sensata. O palhaço sempre pode ir inventando piadas 
novas, ao passo que a anedota não muda. E, quanto mais 
conhecemos uma anedota, menos graça lhe achamos.
Miguel Relvas começou muito cedo a transformar-se 

numa anedota. Houve várias trapalhadas a propósito de 
jornalistas despedidos, de um senhor dos serviços secre-
tos que ele não conhecia embora trocassem mails, sms e 
almoçassem juntos, de uma licenciatura que, em termos 
curriculares, é difícil de distinguir do ensino secundá-
rio. O problema das anedotas é que começam a cansar, 
deixam de ter piada, mas não podem ser demitidas. Um 
palhaço pode ser despedido. Uma anedota, não. Sorte 
dos italianos, azar o nosso.
Sendo Miguel Relvas o responsável pela coordenação 

política do Governo, é apenas natural que o Governo te-
nha vindo a governar de forma cada vez mais anedótica. 
É uma anedota bastante rudimentar, mas não há dúvida 
de que se trata de uma anedota. O Governo faz uma pre-
visão: vem a realidade e dá-lhe com uma tarte na cara. 
O Governo garante que não é preciso pedir mais tempo: 
vem a realidade e dá-lhe com uma tarte na cara. O Go-

verno concebe um orçamento para um ano: ao fim de 
50 dias vem a realidade e dá-lhe com uma tarte na cara. 
Talvez não seja bem isto. O Governo falha e a realidade 
dá-nos com uma tarte na cara a nós. Assim é que é.
Entretanto, um número ainda não apurado de pessoas 

continua a manifestar-se contra a anedota. Enfim, será 
gente sem sentido de humor. Mas as pessoas, num nú-
mero que oscila entre as muitas e as mesmo muitas, 
estão, no fundo, a manifestar-se contra uma anedota. 
Algumas manifestam-se anedoticamente, como o Mo-
vimento dos Reformados Indignados, que se indigna e 
consegue gerar indignação quase na mesma medida, o 
que é admirável. De acordo com os relatos, aqueles que 
se manifestaram no passado sábado não o fizeram ane-
doticamente. Pelo contrário, impressionavam por esta-

rem tristes. É possível que tenham percebido que não 
adianta uma pessoa manifestar-se contra uma anedota. 
A única maneira de vencer uma anedota velha e sem 
graça é inventar uma nova. Mas a verdade é que nin-
guém parece estar com disposição para rir.

Crónica da Boca do Inferno
Ricardo Araújo Pereira
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vai ou não vai? aH, deve ir

Noticiava-se, num qualquer grande órgão 
nacional da nossa grande comunicação so-

cial, que Assunção Esteves, Presidente da As-
sembleia da República, estará à espera de en-
tendimento sobre a tal comissão para a reforma 
do Estado. E eu deitei-me, então, a perguntar à 
dona do café em que estava, logo após o almoço: 
então, que me diz a isto, o Ps vai ou não vai?
Rimo-nos os dois, bastante suavemente, mas com 

a mais que lógica cumplicidade neste domínio: ora, 
ora, claro que vai! Uma reação a que juntei: foi 
sempre, o PS foi sempre a grande muleta da retoma 
do poder da direita depois de Abril. E completei: 
tenho o hábito de resumir esta realidade com esta 
minha frase, mas bastante realista, a direita grita, 
o PS obedece.
A minha conhecida e amiga riu e referiu a últi-

ma sondagem, dizendo: porque o PS, no fundo, 
nada diz de novo! Ao que eu voltei à minha: o PS 
vai embarcar, como sempre fez, e basta ver as po-
sições já assumidas por Luís Amado, Correia de 
Campos ou Teixeira dos Santos. E repeti: é como 

eu digo, a direita grita, o PS obedece. A verdade, 
caro leitor, é que, no meio de tudo isto, quem está a 
ser cercado é, precisamente o PS de Seguro. 
O atual Governo conduziu o País à desgraça, pro-

vavelmente sem saída, até com a complacência do 
PS de Seguro e da UGT de Proença. Mas, perante 
a realidade já indesmentível, surgem políticos de 
todos os lados – alguns passaram, até, por diversos 
desses lugares…– a defender que não tenham lugar 
eleições, antes um novo Governo, mas sem Pedro 
Passos Coelho, Gaspar e Relvas.
Claro que esta saída determinará, por mero mime-

tismo político, logo alimentado pela grande comu-
nicação social apaniguada, a pressão sobre o PS de 
Seguro no sentido de que uma mudança idêntica 
tenha lugar no próprio PS: sairia Seguro, para en-
trar alguém – Jorge Coelho?...– que, em nome do 
superior interesse nacional, juntaria esforços com 
a atual direita no Governo para realizar o mesmo, 
mas em nome de um conjunto mais vasto, o arco 
do poder. Os portugueses, naturalmente, continua-
riam a ir de mal a pior, mas, então, muito mais 
democraticamente…
De molde que surge a pergunta: irá o PS, de Se-

guro ou de Coelho, embarcar na onda cuja altura 
cresce com o cerco ora em gizamento? Verdadeira-

mente, não sei, mas sei, isso sim, que é elevadíssi-
ma a probabilidade de que tal acontecimento venha 
a ter lugar. E porquê? Bom, porque essa foi sempre 
a realidade histórico-política do PS ao longo da III 
República. Tem agora razão Mário Soares, no seu 
escrito semanal de ontem – A crise, a democracia 
e os partidos –, ao referir que, se estivesse na As-
sembleia da República, votaria favoravelmente a 
proposta do PCP para a demissão deste Governo, 
salientando a evidência que o PS – de Seguro, de 
Costa ou de Coelho – parece não perceber: na polí-
tica, ou se está de um lado ou do outro.
Ao mesmo tempo, eis que nos voltou agora a 

surgir Diogo Freitas do Amaral, defendendo um 
novo Governo, com outro Primeiro-Ministro, mas 
da mesma maioria. O contrário, precisamente, do 
que defendeu ao tempo de Pedro Santana Lopes, 
na peugada do artigo de Aníbal Cavaco Silva sobre 
a boa e a má moeda, e quando João Jardim, hoje 
tão apoiado pelo académico, zurzia sobre o antigo 
Primeiro-Ministro, e com uma terminologia que 
constitui uma pérola nos Anais da História da III 
República em Portugal.
Por fim, o Manifesto dos 60, ontem com Veiga Si-

mão a dar a cara, pondo em causa, tal como Salazar 
fez, os partidos, agora apontados como empresas 
de empregos para amigos. Consultando a lista dos 
assinantes iniciais, constata-se que, de um modo 
muito geral, todos satisfazem a esta condição: 
está-se perante concidadãos que nunca triunfaram 
na vida pública por via partidária. Objetivamen-
te, sempre defendendo a democracia, falta-lhes o 
gosto e o jeito para a vida partidária. Vai daí, e 
eis que passaram a autodenominar-se excecionais, 
salvíficos, com os políticos partidários a serem 
apontados como fracos, ou corruptos, ou abcessos 
político-sociais. Será que existe o Paraíso e Sala-
zar vai vendo tudo isto? E o que irá ele dizendo?

Hélio Bernardo Lopes

Vidente médium alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele 
quer vos ajudar a resolver todos 
os vossos problemas, mesmo os 

casos mais desesperados. 
Amor, infidelidade, sorte, 

protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

feliz páscoa
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Silva, Langelier & Pereira inc.
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75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

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

os portugueses, uma presença
e uma Herança no QuebeQue

Terça-feira passada, no dia 12 de março, teve 
lugar uma conferência sobre a história da 

evolução da comunidade portuguesa do quebe-
que, mais principalmente de montreal. 
Foi no auditório da Biblioteca Nacional do Quebe-

que, no quadro do programa História da imigração, 
do Canal Savoir. Animada pela jornalista Domini-
que Poirier. A conferência foi realizada por Miguel 
Simão Andrade, animador-inquiridor do organismo 
Ensemble pour le respect de la diversité, e a chefe-
-proprietária Helena Loureiro, do restaurante Portus 
Cale que nos apresentou a sua experiência pessoal.

Miguel Simão Andrade é um jovem da comunidade, 
que fez  uma licença e um mestrado em História. Tam-
bém completou os seus estudos universitários com um 
diploma em pedagogia de ensino superior em 2009. 
Ele foi um dos colaboradores no projecto Encontros: 
50 ans de voisinage, uma exposição no Centro de 

História de Montreal, para os 50 anos da comunidade 
portuguesa. A sua conferência foi simples, com uma 
apresentação de diapositivos, que vinham sublinhar as 
informações do comunicado.
A conferência falou dos portugueses que estiveram 

presentes na Nova-França, e que deixaram uma pre-
sença nos nomes de família (ex. Portugais). Mas a 
conferência foi sobretudo sobre a presença atual da co-
munidade portuguesa e as razões da imigração dos úl-
timos 60 anos, numa situação de pobreza e de ditadu-

ra. Também se falou, na importância dos portugueses, 
da revalorização dum espaço urbano e na evolução da 
comunidade. Foi apresentada também a evolução da 
integração. A comunidade é hoje, em grande parte, o 
fruto do trabalho de outros. Deu como exemplo em-
presas na nossa comunidade, que continuam a operar 
com uma segunda ou  terceira geração. Falou nas nos-
sas instituições, que tinham como objetivo continuar 
a transmitir a cultura , como as escolas portuguesas.
A chefe-proprietária Helena Loureiro apresentou 

ao público quebequense a sua experiência pessoal 
de imigração e de integração. Falou-nos da sua inte-

gração, e o seu percurso professional no Quebeque. 
Os seus primeiros clientes foram as crianças dum in-
fantário. De mesmo e em resposta às perguntas da 
animadora Dominique Poirier, ela explicou o seu de-
sejou de manter uma ligação afetiva com seus filhos, 
com Portugal e os avós, enviando os filhos todos 
os verões de férias a Portugal. Ela ofereceu exem-
plos cómicos da sua integração, um deles foi que ela 
aprendeu a receita do famoso pâté chinois, com a 
emissão de Radio-Canada, La Petite Vie.
O Canal Savoir é um organismo sem fins lucrati-

vos, que tem como objetivo  divulgar e vulgarizar 
os conhecimentos e  ser  testemunho da criação do 
saber nas instituições post-secundárias. Atualmente, 
não é conhecida a data da transmissão da conferência 
no Canal Savoir. Logo que soubemos, publicaremos 
essas informações. 
Esta atividade seria interessante também na nossa 

comunidade, para que se pudesse divulgar o trabalho 
que temos feito no decorrer dos anos. A comunidade 
portuguesa de Montreal recebeu um primeiro prémio 
da sociedade de Arquitetura de Montreal em 1975, 
pelo trabalho de renovação das suas propriedades. 

miguel Félix
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bem-viver

receitA dA semAnA

o Que é avc?
Acidente vascular cere-

bral. Esse é o nome cor-
reto do que os leigos costu-
mam chamar simplesmente 
de derrame, problema que 
responde por 10% das mor-
tes no mundo a cada ano.
Aliás, o nome que caiu na 

boca do povo é apenas um 
dos tipos desses ataques ao 

cérebro - o AVC hemorrágico 
- que nem sequer é o mais co-
mum. Nele, um vaso se rompe 
e o sangue extravasa alagando 
uma área da massa cinzenta. Já 
no AVC isquêmico, que repre-
senta 80% dos casos, acontece 
algo parecido ao que ocorre no 
coração dos infartados: uma 
obstrução de uma artéria blo-
queia o fluxo de sangue que 
deveria irrigar uma determina-
da região. Mas nos dois tipos 
o resultado é o mesmo: as cé-
lulas da área afetada morrem, 
causando diversas seqüelas. 
Dependendo do local da lesão, 
pode provocar desde a morte 
da pessoa até paralisias, pro-
blemas de fala, de visão, de 
memória, entre outros. Isso é 

uma realidade para 2/3 dos pa-
cientes que sobrevivem a um 
ataque desses.
Fatores de risco
Os estudos mostram que o 

grupo mais vulnerável a um 
AVC engloba homens, com 
mais de 55 anos e histórico fa-
miliar da doença. Além disso, 
os fatores de risco são prati-

camente os mesmos que estão 
por trás de um infarto:
• Pressão alta - este o mais 

importante fator de risco que 
pode ser modificado.
• Cigarro - ele diminui a oxi-

genação do sangue e lesa a 
parede dos vasos, facilitando 
a formação de coágulos. Em 
combinação com alguns con-
traceptivos orais, seu efeito é 
ainda pior.
• Diabete - a doença lesa a 

parede dos vasos, facilitando a 
formação de placas.
• Entupimentos nas carótidas, 

as artérias do pescoço que le-
vam o sangue ao cérebro.
• Problemas cardíacos - a fi-

brilação, por exemplo, gera 
um descompasso nas batidas 

do coração que pode favore-
cer a formação de coágulos. 
Soltos na corrente sangüínea, 
podem ir parar no cérebro.
• Colesterol alto - conhecido 

formador de placas.
• Sedentarismo.
• Obesidade.
sinais
Fique atento a estes sinais. 

Você deve correr para um hos-
pital imediatamente à menor 
suspeita deles:
• falta de sensibilidade ou 

fraqueza que surge de repente 
no rosto, no braço ou na per-
na, especialmente se for de um 
lado só do corpo.
• confusão repentina, proble-

mas para falar ou entender o 
que os outros dizem.
• dificuldade de enxergar 

com um dos olhos.
• dificuldade de caminhar, 

tonturas, perda do equilíbrio 
ou da coordenação.
• forte dor de cabeça que sur-

ge de repente, sem causa apa-
rente.

coelHo à caçador
INGREDIENTEs:
1 coelho grande (1kg e meio); 100g de toucinho entremea-
do; 3 tomates; 2,5dl de vinho tinto; 1 folha de louro; 2 cebo-
las; 2 dentes de alho picados; Vinagre; 1 Pé de alecrim; Sal 
q.b.;Azeite q.b.

PREPARAÇÃO:
Retira-se a gordura e lava-se o coelho. A seguir parte-se em 
bocados pequenos e escorre-se bem toda água. 
Num tacho largo, leva-se a cebola bem picada com os alhos, 
a folha de louro, e o azeite para alourar. 
Quando a cebola estiver bem cozida, junta-se o tomate cor-
tado em pedaços pequenos e deixa-se misturar à cebola, me-
xendo.
A seguir põe-se o coelho e as tiras de toucinho, o vinho e o 
pé de alecrim. 
Tempera-se com o sal que deve ser muito pouco, rectificando-
-se depois do coelho ficar pronto. 
Colocam-se numa travessa umas fatias de pão torrado e por 
cima deita-se este preparado muito apetitoso. Pode acompa-
nhar: arroz, batata cozida, puré de batata e salada. Com um 
bom vinho na mesa. Bom Apetite.

Colaborador
Especial Frank Rocha
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vida ativa
Quem é elA?

Incentivamos os nossos leitores a enviarem-nos as suas fotos 
antigas para advinhar quem são eles? Devem enviar as fotos 

por e-mail red@avozdeportugal.com
Laudelina Ferreira, adelino mendonça, denis, maria e manuel de melo 
advinharam a foto da semana passada, foi o joão manuel raposo.

feliz AniVersário

riHanna e cHris brown
Querem casar e ter filHos
Empenhados em serem 

felizes juntos o casal pla-
neia um casamento excên-
trico e Rihanna já revelou o 
desejo de ser mãe em breve.
Depois de terem assumido 

publicamente a reconciliação 
no final de 2012, Rihanna e 
Chris Brown querem dar o 
próximo passo na relação. A 
cantora confessou à  edição 
britânica da revista “ Elle” que 
quer ser mãe num futuro pró-
ximo.
Ter um filho é apenas um dos 

desejos de Rihanna. Segundo 
o site “ Hollywood Life”, o 
casal planeia casar em julho, 
deste ano, numa cerimónia in-
vulgar. Chris Brown e Rihanna 
pretendem contratar tatuado-
res profissionais à disposição 
dos convidados e empregados 
nus. A noiva também promete 
ser o centro das atenções por 
dispensar o tradicional vestido 
de casamento e preferir usar 
biquíni. Uma fonte próxima 
da cantora revelou à revista “ 
Now Daily”, “ Rihanna não 
quer um vestido longo e enfa-
donho. Quer casar de biquíni 
numa atmosfera de carnaval”.
A cerimónia terá lugar numa 

praia dos Barbados, terra na-
tal da cantora. “Eles querem 

que seja relaxante e divertido, 
como um pátio de escola. E 
celebrá-lo apenas com as pes-
soas que os apoiaram”, acres-
centou a fonte.
Recorde-se que o cantor foi 

processado por agredir Rihan-
na em 2009 e está até hoje em 
liberdade condicional. Numa 
entrevista exclusiva ao jornal 

britânico Mirror, o  rapper afir-
mou que ter agredido Rihanna 
foi o maior erro da sua vida.  
“Aquela noite é o maior arre-
pendimento da minha vida, o 
maior erro. Mas ela ama-me, o 
que é que posso dizer? Estou 
perdoado, mas sim, esforcei-
-me para isso”, disse o músico.

A cantora selena Gomez, 
de 20 anos esteve no pro-

selena gomez fala sobre o fim 
do namoro com Justin bieber

grama televisivo, The Late 
show, onde deu uma entre-

vista divertida e falou pela 
primeira vez sobre a separa-
ção de Justin Bieber.
“Estou solteira. Estou muito 

bem”, afirmou a cantora, de-
pois de Letterman ter brincado 
com Selena, recordando-a que 
a última vez que tinha estado 
no programa estava acompa-
nhada de Justin Bieber.
Mais tarde, o apresentador 

disse à cantora que da última 
vez que esteve com Bieber, fê-
-lo chorar. “Da última vez em 
que ele esteve aqui, nós tive-
mos uma conversa e eu fi-lo 
chorar”.
Nesse momento, Selena Go-

mez surpreendeu o apresen-
tador e o público com a sua 
resposta.
“Bem, então somos dois! Eu 

também fiz”, disse a cantora, 
entre risos, tendo sido aplaudi-
da pela plateia.
Recorde-se que o casal de 

adolescentes tornou o namoro 
público em fevereiro de 2011 
e terminaram a relação no final 
de outubro do ano passado.
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curiosidades
Qual foi o primeiro balão 
a dar a volta ao mundo?
Inspirado pelo livro “A volta ao mundo em 80 dias”, do 

escritor de ficção científica Júlio Verne, o milionário suíço 
Bertrand Piccard, com auxílio do inglês Brian Jones, foi o 
primeiro homem a dar a volta ao mundo a bordo de um ba-
lão, o Breitling Orbiter 3.

O livro conta a história de um homem rico, disciplinado e 
solitário que, para pagar uma aposta, decide dar a volta ao 
mundo em 80 dias, contando apenas com a ajuda de um fiel 
empregado. Ao contrário da aventura descrita por Júlio Ver-
ne, a viagem de Piccard e Jones não teve nenhuma escala. 
Em março de 1999 foi iniciado o percurso de 45.755 qui-
lômetros que durou exatos 19 dias, 21 horas e 47 minutos.
Parece incrível, mas cerca de 500 anos antes foi realiza-

da a primeira circunavegação em torno do Planeta Terra. A 
viagem foi iniciada por Fernão de Magalhães, em 1519, e 
concluída por Sebastião Elcano, em 1522.
Até hoje, aventureiros do mundo todo tentam cruzar o pla-

neta de formas inusitadas. Há registros de pessoas que fize-
ram a viagem de carro elétrico ou de bicicleta.

A renúncia do Papa Ben-
to XVI trouxe à mí-

dia uma série de histórias 
curiosas sobre o papado. E 
é isso que nós vamos apre-
sentar neste texto: algumas 
histórias e informações 
inusitadas sobre alguns dos 
264 papas que já comanda-
ram a Igreja Católica.
Como todos sabem, o pri-

meiro papa da história da 
igreja foi Simão Pedro. Lem-
brem-se da passagem blíbli-
ca: “Pedro sobre ti edificarei 
a minha igreja” – palavras 
ditas por Jesus Cristo. Pedro 
morreu como mártir no ano 
64 depois de Cristo.
As funções do papa são: di-

recionar a fé católica, manter 
a união e a soberania da igre-
ja, reunir os fiéis, atuar com 
diplomacia e rigor nos casos 
de desvios de conduta, no-
mear os bispos e cardeias, ca-
nonizar santos e resolver pro-
blemas internos do Vaticano. 
O cargo do Papa é vitalício, 
ou seja, ele deve permanecer 
na função até a morte.
Nunca nenhum papa se apo-

sentou na História da Igreja, 
mas os católicos já tiveram 

seis renúncias pessoais ao 
papado. O Papa Bento XVI 
foi o último a renunciar, e 
anunciou que deixaria o car-
go aos 85 anos, por motivos 
de saúde.

Uma curiosidade é que o 
papa Bento IX também re-
nunciou. O fato aconteceu 
em 1045.
Antes de Bento XVI, o últi-

mo papa a renunciar foi Gre-
gório XII, em 1415, ou seja, 
a igreja ficou cerca de 600 
anos sem uma renúncia. Sai-
ba mais curiosidades sobre 

os papas:
O Papa possui um contin-

gente de 110 homens treina-
dos para protegê-lo;
No total, 21 papas morre-

ram como mártires;

85 papas foram santificados;
Treze papas reinaram mais 

de 20 anos;
A criação do conclave para 

a escolha do papa aconteceu 
em 1274;
Dos 264 papas da igreja, 

210 nasceram na Itália, 99 
deles em Roma.

curiosidades sobre o papa
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Páscoa é tempo de meditar, de buscar, de agradecer, de plantar a paz.

Tempo de abrir os braços, de abrir as mãos e de ser mais irmão.

Para o grupo GDI Empire, também é tempo de agradecer os nossos 
empregados pelo vosso excelente trabalho 
e dedicação.

Desejamos a todos os nossos 
empregados, familiares e 
leitores do jornal A Voz de 
Portugal, uma Feliz Páscoa

Feliz Páscoa

695, 90e avenue, Lasalle, qC, H8r 3a4 Tel.: 514.368.1504 | Fax: 514.368.1691
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A VOZ DE PORTUGAL

fim-de-semana para vencer o cancro
No passado dia 9 de Março, Alice e Angelo Ri-

beiro levaram a afeito o 7º jantar de angariação 
de fundos com beneficio para o Hospital Judeu de 
Montreal, nomeadamente para o departamento de 
oncologia de Montreal.

Com uma sala esgotada, Alice Ribeiro iniciou este 
jantar, com a homenagem às sobreviventes, o que é 
sempre um momento comovente.
Não só para as sobreviventes, mas também  suas fa-

mílias, e relembrou que continuamos a lutar por esta 
causa, como duas jovens, Amanda Nobrega Rodri-
gues e Ana Curado Vieira.
A parte musical foi a cargo do DJ Jeff Gouveia. Po-

demos notar que o cantor Jomani apresentou, pela 
primeira vez, a sua filha Kelly Anne, cantando em 
português o que foi uma surpresa, porque a sua mãe 

não é portuguesa e a canção cantada pelos dois foi 
um grande sucesso.
Cathy Pimentel, a nova sensação do fado na nos-

sa comunidade, com a sua voz castiça, linda mesmo, 
com os seus guitarritas todos empenhados a conti-
nuaram as nossoas tradições: Nelson acompanhou a 

Cathy com a nossa guitarra portuguesa que ainda há 
um ano não o fazia, uma delícia dos ouvi-los.
E o nosso Jason Coroa, que esta parte da Laval ain-

da não o tinha ouvido atuar, o nosso Pavarotti por-
tuguês, conquistou, e não o queriam deixar sair do 
palco, foi um sucesso.
O copioso jantar foi servido pelos nossos jovens que 

quiseram fazer parte de uma cause que afeta muitos 
dos nossos familiares e amigos.

Os quadro majores cancros continuam a afetar, 
(mama, pulmões, colateral e próstata) representam 
53% dos novos cancros diagnósticos. O cancro da 
prostrada é o mais comum nos homens e o da mama 
nas mulheres.
Por esta razão diz a Alice, continuamos a lutar e an-

gariar fundos para um mundo sem cancro.
Resta agradecer a uma equipa maravilhosa que 

fez tudo para que este jantar se realize sempre 
melhor cada ano, a toda a nossa comunidade que 
dá sempre o seu melhor.

comunidade
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augusto macHado
crónicas em boa companHia

O testemunho de Amigos são a principal fonte 
de informação de que disponho, que se reve-

lam um instrumento útil na preparação deste tex-
to, porque eu nunca teria descoberto.

Nem sempre é muito justo destacar apenas um nome 
quando os contributos chegam de muitos colaborado-
res ao Jornal A Voz de Portugal. Mas ninguém levará 
a mal se disser que este cronista é neste momento o 
colaborador com mais longevidade no activo e tem 
desempenhado um papel importante na divulgação 
da tradição e cultura portuguesa, escrevendo com 
prazer.

Augusto Machado nasceu em ponte da Barca e 
vive em Caminha. Foi sempre um guia no seio da 
sua família de 9 irmãos e teve um papel fundamental 
para os colocar todos em Montréal. Aurora Cunha, 
irmã e proprietária da “Pastelaria Portuguesa Notre 
Maison” todos a conhecem!... a sua generosidade e 
o sorriso contagiante são o espelho do seu coração. 
A diferença reside quando fala do irmão Augusto, 
porque fica com um brilhozinho nos olhos, fruto das 
boas recordações em família.

Augusto Machado como emigrante aprendeu à sua 
custa porque quando chegou não tinha ideias claras 
do que vinha encontrar. Trabalhou durante 30 anos 
no hospital Royal Victoria, na secção de radiografias.

do e feliz.

 Augusto lamentava o processo a que estavam su-
jeitos os emigrantes nos anos 50, tempos adversos e 
com a sua ajuda muitos foram legalizados ou encon-
traram trabalho. Mais adiante iniciou a sua colabora-
ção no Jornal A Voz de Portugal, com crónicas que os 
leitores receberam sempre da melhor maneira. É pre-
ciso mostrar, dar a ver o que por natureza é diferente 
ou incómodo e os seus textos sempre estiveram aí, 
para interpretar os factos da vida, porque esse é o seu 
imperativo entre os seus colegas de hoje, de ontem e 
os seus leitores.
O Jornal A Voz de Portugal, que procura alimen-

tar as ligações históricas e culturais entre Portugal 
e quebeque, tem uma ligação estreita com Augus-
to machado, hoje correspondente em Portugal. O 
Editor Eduino martins agradece o contributo que 
o Jornal recebeu, e espera continuar a receber as 
suas crónicas e assim manter a familiaridade com 
a equipa da Voz de Portugal e com os leitores.

A novidade que surge é a existência da sua namora-
da, antes de partir em 1958, para o Canadá. Ao fim de 
7 anos voltou á sua terra para casar com a namorada 
que deixou. A Mãe da rapariga ficou muito feliz por-

que achava o Augusto um bom marido para uma das 
suas 4 filhas e ao fim de tanto tempo o compromisso 
foi respeitado e o casamento lá está para durar, numa 
vida de amor. Na primeira viagem entrou clandestino 
e sozinho no Canadá, na segunda entrou acompanha-

manuel de sequeira Rodrigues
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portus calle – 10 anos de excelência

O dicionário português define excelência como: 
“qualidade do que é excelente”.

Pois bem: conheço este Restaurante desde os pri-
meiros dias da sua existência e certamente pelo con-
teúdo que ofereceu a mim e aos convidados que me 
acompanhavam, a sua adopção para a maior parte 
dos nossos lunches e jantares de negócio Foi instan-
tânea e, para meu prazer, constato que  dez anos mais 
tarde, não só os clientes da primeira azáfama, conti-
nuam fieis à cozinha da Helena, mas houve um efeito  
contagioso no mundo do “Montreal Inc”. Hoje raros 
são os proprietrários ou administradores dos edifícios 
do Centre Ville que não são clientes do Portus Calle. 
Se é verdade que a clientela de que vos falo vem 

a este restaurante, o contrário também é verdade. A 
Helena e o seu grupo, são no meu entender, a equi-
pa que mais esforços tem feito para ir ao encontro 
dos clientes que hoje fazem a fama deste Restauran-
te. Para que serviria um óptimo produto, se o não 

fizesse-mos conhecer ao mundo? E é neste sector, 
que entre muitas outras qualidades a chefe Helena se 
desmarca: promover a cada oportunidade que se lhe 
apresenta, a boa cozinha portuguesa, assim como os 
excelentes produtos que a acompanham.
Na quarta-feira passada, incorporado nos festejos 

do décimo aniversário, do Portus Calle, fui convida-
do para o “coquetail dinatoire” que aí ía ser servido.
Atmosfera de celebração, casa repleta, o contrário se-
ria de admirar, comida à moda da casa, acolhimento 
e serviço. Impecáveis. É impressionante ver a ma-
neira como a senhora Helena, consegue dirigir estes 

eventos, afim que todos os detalhes sejam atendidos 
de modo professional e à satisfação de cada um e ao 
mesmo tempo dedicar uma atenção particular e apre-
ciada a cada conviva. Calma, sorridente, disponível e 
atenciosa. Eis o que é a Helena. Não é por conseguin-
te de admirar, que a equipa do 4281 boul. St- Lau-

rent, seja à imagem da Chefe.
Parabéns ao Portus Calle, e a toda a equipa que dele 

faz parte. Dez anos de sucesso contínuo, não é desa-
fio fácil, no entanto o vosso é evidente e como disse a 
Helena, os próximos 20 serão ainda melhores. 
De isso, não temos dúvida nenhuma.

Tony saragoça
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festa dos sócios,
benfeitores e das
domingas

“vamos comer Juntos”
à cabana do açúcar

A ida do “Vamos Comer Juntos” à 
cabana do açúcar coincide, quase 

sempre, com a chegada da primavera. 
Nesta altura do ano, a temperatura é 
mais clemente e o sol ilumina mais. 
É a melhor altura para se levar, os 

menos jovens a passear ao Mont Saint 
Gregoire.  A beleza desta região é des-

lumbrante. Uma centena de pessoas, 
acompanhadas pelo Sr. padre José Ma-

ria, foi acolhida na passada quarta-feira, 
na “Cabane à Sucre Le Toit Rouge”. A 
gerência deste estabelecimento já co-
nhece e trata muito bem a nossa comu-
nidade. O seu proprietário que faz igual-

mente de DJ, já tem “enlatado” no seu 
sistema de som, todos os bailaricos da 
nossa música nacional. Como é um ex-
celente dançarino, ensina à nossa gente, 
todo o género de dança em linha. Jovens 
e menos jovens instalam-se na pista de 
dança e não a largam até ao regresso 
a casa. No Toit Rouge, come-se muito 
bem. Esta refeição bem típica, que os 
colonos vindos da Europa aprenderam 

a fazer com os índios, é temperada com 
o xarope extraído da seiva da árvore do 
género de Acer. 
O repasto é pesado, mas, saboroso. 

Creio que neste dia ninguém faz dieta, 
nem se preocupa com as diabetes. De-
pois do almoço, para desgastar, dá-se ao 
pé um bocadinho ou dá-se uma volta pela 

quinta. Se ainda não foi este ano, apres-
se-se a ir, porque quando a neve derreter, 
tem menos graça. Felizmente no Quebe-
que, possuímos inúmeras e boas cabanas 
de açúcar. A escolha não falta. 

Antero Branco

As festas do Divino Espírito santo 
têm um significado muito espe-

cial e são acima de tudo, uma marca 
de fé que nos une.
O Centro Comunitário do Espírito 

Santo em Anjou organizou a sua festa 
tradicional dos Sócios, Benfeitores e 
das Domingas. Foi no sábado, dia 16 
de março, numa sala completamenta 
cheia que foi servido um óptimo e sa-
boroso jantar pelas 20h00. 

Logo de seguida, uma parte de mú-
sica tradicional com dois guitarritas 
abrilhantaram com fado. Na viola, 
Paulo Gomes e na guitarra portuguesa 
e vocalista, Manuel Travassos. Depois 
deste agradável momento de Fado o 

presidente, Humberto Cabral, deu as 
sua palavras de agradecimento aos pre-
sentes. A festa dos Sócios, Benfeitores 

e das Domingas foi um momento bas-
tante simples e familiar para todos.
Aqui são as domingas de 2013 do 

Centro Comunitário do Divino Espírito 
Santo de Anjou:
1ªDominga: Jeffrey Pacheco; 2ª Do-

minga: Grata Machado; 3ª Dominga: 
Daisy Nogeira; 4ª Dominga: Jose de 
Melo; 5ª Dominga: Jason Coroa; 6ª 

Dominga: Denis Desjardins; 7ª Do-
minga: Jorge Simoes e o Mordomo da 
Grande Festa do Espírito Santo é Li-
beral Miranda, e a rainha é Danika. E, 
para finalizar a festa, o grande artista 
Jimmy Faria fez bailar todos durante 
toda a noite. Parabéns.

João Arruda

novo embaixador, 
José fernando
moreira da cunHa
Informamos à comunidade que há 

um novo Embaixador de Portugal 
no Canadá.
Biografia: Nasceu na cidade do Porto 
em dezembro de 1951. É licenciado 
em História pela Universidade do Por-
to e doutorado em Ciência Política pela 
Universidade de Belgrano de Buenos 
Aires (Argentina). Chegou a Otava no 
passado dia 14 de março. Foi anterior-
mente embaixador de Portugal no Irão 
e na Argélia. Serviu ainda como diplo-
mata em Buenos Aires, Lima, Kinsha-
sa, Brazzaville e Bruxelas. Em Caracas 
foi cônsul-geral, tendo publicado o li-
vro “Viagem à Venezuela” onde aborda 
a presença dos portugueses nesse país.
Cumpriu serviço militar em Portugal e 
Angola. É casado, pai de três filhos e 
avô de dois rapazes.

notícia de última Hora
mesmo quase na hora de finalizar 

o nosso jornal da semana, A Voz 
de Portugal, ouvimos um estrondo, 
não muito normal, pois, como sabem 
encontramo-nos em baixo do salão 
Alfred Dallaire | Memoria, o qual de 
hábito é muito tranquilo. Subimos e 

verificámos que o banco em frente ao 
nosso escritório (Miguel Torga, escri-

tor) tinha sido derrubado brutalmente 
por uma condutora, deixando-o sem 
pernas (O banco claro!). Graças a este 
banco o qual esperamos que se levanta 
rápido, evitou-se que algun peão fosse 
atropelado ou maiores danos no edifí-
cio onde nos encontramos.

Está a ser dificíl mesmo em pedra 
conservar a nossa cultura!
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os caminHeiros da fé

Os Romeiros da quaresma são um caso único 
na etnografia açoriana. Os romeiros perten-

cem a todos os nossos povoadores e são a mais pro-
funda e duradoira afirmação da alma religiosa do 
povo da minha ilha, de s. miguel. 
Compreende-se que os homens que se isolaram nes-

ta ilha, sentindo a pequenez da terra firme e perante 
a imensidade do mar, que por toda a parte a limita, 
encontrassem na própria solidão da sua existência 
uma presença mais imperiosa e sensível. Refiro-me 
ao pensamento de Deus, que se desenvolveu quando 
esta terra, fecunda como poucas, decidiu agitar-se em 
convulsões incessantes. São imagens difíceis de apa-
gar da memória se nos lembrarmos das calamidades 
públicas causadas pelos terramotos e erupções vulcâ-
nicas ocorridas em Outubro de 1522 e Junho de 1563, 
que arrasaram Vila Franca do Campo e prejudicaram 
gravemente a Ribeira Grande. Então o homem redu-
zido à sua misera condição humana perante o domí-
nio das forças da natureza, ergueu irresistivelmente os 
olhos para o céu e murmurou uma súplica. O clamor 
das ave-marias dos romeiros é hoje em dia o eco dessa 
súplica, que perdurou numa melodia que só por si vai 
até onde as palavras não podem chegar.
Durante as sete semanas da Quaresma ou seja entre 

as Cinzas e a Pascoa, grupos compostos apenas por 
homens de todas as idades percorrem a ilha de S. Mi-
guel, cantando ave-marias em austera penitencia, que 
só uma fé vigorosa é capaz de suportar. Comem pão e 
bebem água, a não ser que alguém lhes ofereça outro 
alimento. Rezam constantemente desde manha muito 
cedo até passaram pelo sono na casa de alguém que os 
convidou a dormirem em sua casa. Na manha seguinte, 
com o corpo mais revigorado e a chama da fé que nun-
ca se apaga continuam a jornada. Vão sempre numa 
marcha forçada por atalhos, desfiladeiros e grotas, sem 

nada que lhes detenha o passo, nem o nevoeiro denso, 
nem as chuvas grossas, os romeiros seguem determi-
nados a promessa que fizeram a Deus. As únicas pau-
sas dão-se a rezar quando chegam em frente às Igrejas.  
Vestem de estamenha um lenço de cor vistoso atado 

ao pescoço, um xaile negro ao ombro para se abriga-
rem do mau tempo que possa fazer, e levam o farnel 
às costas, transportando os alimentos para a viagem. 
Numa das mãos está o bordão comprido e redondo e 
na outra mão vai o rosário com o respetivo crucifixo 
junto ao peito. Os fins das romarias são fazer penitên-
cia pelos pecados próprios e alheios e suplicar as bên-
çãos de Deus para as Terras dos Açores, para Portugal 
inteiro e todo o mundo. Eles rezam, primeiramente, 

Natércia Rodrigues

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

às suas preces na igreja ou ermida do lugar, pedindo 
pela população, pela paz no Mundo e na família, pelos 
doentes e idosos, pelas crianças e jovens – e também, 
entre outras petições, para que Nossa Senhora os livre 
dos abalos de terra, da fome, da peste, da guerra e de 
mortes repentinas.
Os nossos romeiros de Montreal e arredores largam 

este ano da Igreja de Santa Cruz em Montreal em di-
reção à igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval 
percorrendo assim este longo caminho a pé. Muita co-
ragem e forças a todos estes homens de fé.
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Feliz
Páscoa
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SHAMAN INDIO

Acabaram-se as humilhações  o maltratar  o rogar  não se Acabaram-se as humilhações, o maltratar, o rogar, não se 
preocupe, deixe o seu problema nas minhas mãos, eu te 
ajudarei de uma forma imediata e definitiva. Eu não 
acredito em margens de erro. Tenho 30 anos de 
experiência na luta contra os que enganam, que roubam. 
Venha ter comigo e veja com os seus próprios olhos como 
eu serei capaz de ajudar e acima de tudo de reconhecer 
as vossas possibilidades. Amiga, amigo, aqui tem a 
solução que provavelmente já foi dita por outros, mas eu 
não digo, eu faço, eu cumpro, eu dou uma garantia total.não digo, eu faço, eu cumpro, eu dou uma garantia total.

Estou celebrando a 
minha cidadania
canadiana, depois de 

Eu estava condenada á 
solidão.Depois do meu
divórcio todas as novas 

Estamos preparando o 
nosso casamento
depois de estarmoscanadiana, depois de 

muitos anos de luta.  
SHAMAN obrigado 
pelos teus conselhos
e orações e teres
ajudado em reunir a 

relações acabavam num 
fracasso e problemas.Eu
estava desesperada e 
perdi todo o meu desejo
sexual .Agora estou feliz na
companhia dum bom

separados por um ano
devido a uma praga que
alguem lhe tinha
rogado. Mas o SHAMAN 
INDIO Descubriu o e 
conseguiu blocar e 
li t d  T

j
minha família depois
de tanto sofrer.ROSSI
FAMILY. 

p
homem e espero que venha
a ser meu marido. JULIET. 

Estava muito doente e não
conseguia concentrar-me 

 t b lh O

Sofri de dores no meu
estomago durante

limpar tudo; Temos
agora muitos planos
para um futuro próximo. 
KARLA.

Celebrando o meu
diploma de dentista, 

La foto 
no se 

l

no meu trabalho.Os
doutores não encontravam
nada.. Estava
completamente
desesperado,mas realizei
que a minha ex mulher
estava por trás desta

mais de 10 anos e a 
minha família foi
marcada por um 
trágico acidente e 
tragédias.Através do 
SHAMAN conheci a 

p
depois de ter
encontrado muitos
problemas no 
caminho. Vou abrir a 
minha clinica com o 
meu parceiro,para

revelaestava por trás desta
situação.Agora estou
recuperando e a minha
vida,minha saude e minhas
finançasances estão em
bom caminho. SAULO 

SHAMAN conheci a 
verdade e ficámos
livres das negras
correntes de que
eramos vitimas.  
CAROLINE M. 

viver em 
prosperidade. 
Obrigado SHAMAN
por teres fechado a 
porta á má sorte. 
ALEX

Cheguei a este país depois
de fugir de situações de 
violência familiar., Fui
abusada pelo meu ex marido. 
Aqui comecei uma nova 
relação e depois de um certo
t  l t   

Estou muito feliz
por o meu amor
estar a meu lado. 
Tudo devo ao
SHAMAN INDIO 

Toda a vida
sonhei com ela, 
mas nunca
juntos.Desde
que visitei o 

tempo ,ele tornou-se  
agressivo.Depois de visitar o 
SHAMAN,ele harmonizou a 
minha relação e retirou toda
a má energia e  violência.
Agora estamos em paz e a 
gozar o nosso casamento

SHAMAN INDIO 
que me curou da
bruxaria que o 
meu inimigo me 
rogou. Obrigado 
SHAMAN. 
VERONICA.

SHAMAN INDIO  
os meus sonhos
tornaram-se 
realidade, e 
agora estamos
planeando nosso

Já lhe disseram que o seu mal não tem cura? Sente-se inseguro, ou insegura? O dinheiro não rende? Foi despedido do seu 
trabalho sem justa causa? Fica triste e desmotivado/a sem nenhuma razão para que tal aconteça? Acha que o seu conjugue a 
engana? Acha que sofre de uma doença estranha ou incurável? Pode muito bem ser que esteja a atravessar uma fase difícil da 

gozar o nosso casamento
.LITA CAMACHO casamento. 

JACOB CHARAN

A bruxaria destrói olhares, amizades e até a sua própria saúde. As pessoas possuídas por uma bruxaria não acreditam em 
nada, nem em ninguém, precisamente por estarem amarradas a forças negativas. São pessoas que foram enganadas e que 

não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias. 

g q ç q j
sua vida. Eu, Dukas dos Santos, sou psico-espiritualista, conhecedor das ciências superiores e ocultas, por isso dou uma 
garantia de 100%. Venha visitar-me e verá a diferença. Verá que eu consigo curar o que outros não conseguem, com a palavra 

7551 St-Hubert
não confiam em nada. São pessoas que foram enganadas por bruxos e por bruxarias. 
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Jantar da esperança

Realizou-se na passado sábado, dia 23 de março, 
o habitual jantar a favor da Aldeia da Paz a obra 

do falecido Padre Mata. Estiveram reunidas 285 pes-

soas, num belo ambiente de convívio, cujo resultado 
final foi de 8700 dólares, que vão ser mandados para 
o Brasil. O sucesso dos nossos jantares, sem publi-
cidade, nem artistas, deve-se sobretudo às pessoas 

manuel Neves

acreditarem que contribuem para uma bela causa e 
por saberem que o dinheiro vai diretamente para as 
crianças sem desvios nem intermediários e também 
porque é num ambiente de amizade, quase como uma 
família, onde todos contribuem e colaboram.
Um agradecimento especial ao pessoal da Associa-

ção do Espirito Santo de Hochelaga que muito con-
tribuíram, para que o jantar tivesse tanto êxito. Em 
particular às cozinheiras que com tão bom jantar nos 
deliciaram.
A todos os que colaboraram e em nome da Aldeia 

da Paz, vão os nossos agradecimentos.

Feliz Páscoa
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HiGH sCHOOL OF mOnTrEaL aduLT CEnTrE
Centro para adultos da Escola Secundária de Montreal
3711 de Bullion, montreal, qC, H2x 3a2

Tel. 514-788-5937
inGLÊs BásiCO

inFOrmaçÕEs para insCriçÕEs
inglês básico - manhã

Datas:  18,  19,  20, 21 de março 2013
             25, 26, 27, 28 de março 2013
Hora:  9h00 às 11h00

inglês básico - tarde 
Datas:   18,  19,  20, 21 de março 2013
              25, 26, 27, 28 de março 2013
 Hora:  17h00 às 19h00um dos 

um dOs sEGuinTEs dOCumEnTOs (OriGinaL ÚniCamEnTE) é ExiGidO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

HOráriOs das auLas dE
inGLÊs dE BasE dE manHã E dE TardE

manhã: Do 2 de abril até 26 de junho de 2013
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

Tarde:   Do 2 de abril até 20 de junho de 2013
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

Custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Transportes:  Metro Sherbrooke, autocarro 144 Oeste
       Metro St-Laurent, autocarro 55 Norte

sítio web: www.hsmontreal.ca

uma das sEGuinTEs prOVas dE rEsidÊnCia
nO (OriGinaL ÚniCamEnTE) é ExiGidO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)
• Outras provas (informar-se com os empregados)

lançamento do 1º cd da banda
filarmónica do divino espírito santo de laval

Foi no passado domingo dia 25 de março, que 
foi lançado ao público na Casa dos Açores do 

Quebeque, o primeiro trabalho discográfico, in-
titulado ‘’Divino Espírito santo’’ da autoria da 
banda filarmónica do Divino Espírito Santo de 
Laval.
Os músicos apresentaram-se fardados a rigor assim 

como os membros da direção, para darem a conhecer 
ao público o resultado de muitas horas de ensaio, ho-
ras de estúdio e o resultado está à vista. E foi o que 
podemos na realidade apreciar. Um CD com várias 
músicas, incluindo o hino da banda do Divino Espí-
rito Santo. O salão nobre da casa dos Açores estava 
repleto de familiares, amigos e simpatizantes desta 
banda filarmónica e alguns patrocinadores, que fize-
ram questão de estar presentes neste momento histó-
rico. Certamente ficará gravado na memória dos mú-
sicos, maestro e dirigentes que conseguiram assinalar 
o trigésimo aniversário da banda com a gravação do 
seu primeiro CD, no mesmo ano que a comunidade 

portuguesa celebra 60 anos de emigração no Canadá.
O presidente da banda, Sr. Victor Faria, fez questão 

de agradecer a todos os que participaram neste pro-
jeto: músicos, maestro, dirigentes, amigos, comer-
ciantes e privados que ajudaram a financiar os custos 
das gravações. Também homenageou todos os que já 
fizeram parte desta banda ao longo dos 35 anos. 
O maestro, Sr. Gilberto Pavão, resumiu como tudo 

começou no longínquo ano de 1987, quando o Sr. 
António dos Reis e Olímpio Teixeira fundadores des-
ta banda lhe bateram à porta para o convidar a ser o 
maestro desta nova banda de Laval. Ficou apreendi-
do com o convite e não queria. Acabou por aceitar, já 
lá vão 35 anos, com os instrumentos às costas foram 
de um lado para o outro por não terem sede própria 
aonde ensaiar. 

A primeira direção oficial da banda foi composta 
por: Olímpio Teixeira, António dos Reis, João Fer-
nandes e Viriato Pacheco. Presentemente é nas insta-
lações da Casa dos Açores do Quebeque que a banda 
ensaia e está instalada! O maestro também agradeceu 
a todos os músicos que desde o primeiro até hoje fi-
zeram e fazem parte da banda, dizendo que os músi-

cos desta banda são como se fossem seus filhos. Para 
além de fazer um esforço para que a banda toque 
bem, a sua grande preocupação é o respeito e a dis-
ciplina. A banda brindou os presentes interpretando 
algumas músicas do CD, e deram início tocando o 
Hino da banda.  As gravações tiveram lugar na cida-

de de Montreal nos dias 1 e 2 de Dezembro de 2012.
Este trabalho acontece justamente quando estão fes-

tejando os 35 anos de fundação. É uma banda que 
sem dúvida se tornou referência na defesa dos va-
lores da cultura musical da nossa gente e do povo 
Açoriano. É de louvar o trabalho que as filarmóni-
cas têm desempenhado no Canadá na preservação e 
divulgação da cultura açoriana. Ao longo destes 35 
anos foram centenas de músicos que tocaram e foram 
formados pelo seu maestro. Pais, filhos, netos, filhas, 
noras e genros têm sido os músicos que todos os anos 
embelezam as nossas festas animando as procissões 
e arraiais deliciando os amantes da música dando de 
beber a saudade. Por fim todos os presentes foram 
convidados a um buffet e assim tiverem a oportuni-
dade de confraternizar com os músicos e a direção da 
banda. Parabéns a todos!

mário Carvalho
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Organizado pela bem conhecida Agência de 
Viagens Vasco (Chomedey), e acompahado 

pela mão professional da gentil Gaby Pacheco, 38 
membros da nossa comunidade tiveram o prazer 
de passar uma fantástica semana, nesta ilha tropi-
cal que é a Republica Dominicana.
Como meio de contornar, não seja por um curto pra-

zo de tempo, o rigoroso inverno do Quebeque, esta 
foi certamente a receita ideal: decor paradisíaco, céu 
azul, água quase morna, comer e beber sem restri-
ções, eis o que nos foi dado, apreciar e gozar durante 
estes magníficos 7 dias.
História de evitar a monotonia, também um passeio 

pelas ruas de Puerto Plata fez parte da comitiva.
Visita incontornável à fabrica de Rum,onde dia após 

dia ali se engarrafam algumas 5400 caixas do precio-
so licor. Aqui se produz 90 % da produção de Rum 
desta ilha e curiosamente 60 % do mesmo, também 
ali é consumido, em maioria pelos turistas, claro. Li-
geira passagem pelo museu do ambre e da pedra pre-
ciosa, Larimar, jóia sómente encontrada nesta ilha.
Para completar este passeio, breve visita de pequenas 

lojas de artesanato local, uma igreja, forte de São Fi-
lipe, e como o dia estava a chegar ao fim e os lugares 
de grande interesse turístico faziam-se raros, o retor-

no ao hotel era a mais aconselhável das proposições.
Este enorme hotel, está dividido em três zonas dis-

tintas: Merengue Garden, Merengue Village e hotel 
Bachata. Não sei se o facto de ser dirigido por um 
português, senhor Sousa, tem a ver com a qualidade 
do serviço de que fomos testemunhas, mas o facto é 
que todas as areas e serviços oferecidos por este hotel 
são impecáveis.
Senhor muito gentil e afável com o qual tivémos a 

oportunidade de conversar em várias ocasiões. Nas-
ceu em Goa, viveu a sua mocidade em Moçambique, 
passou por outros paízes antes de se establecer em 
permanência nesta ilha. Fala correctamente 7 línguas 
e depois de exercer várias profissões, acabou por se 

associar à Empresa de hotéis RIU, e exerce finalmen-
te a profissão de que sonhava desde a sua infância: 
dirigir um grande hotel. Também nos confiou que é 
um adepto do Benfica.
E como uma tão agradável semana não podia termi-

nar com um simples adeus no aeroporto de Dorval, a 
Sra. Gaby convidou todos os participantes a um en-
contro de fraternização e troca de recordações. Para 
esse efeito, um copioso jantar teve lugar no dia 15 de 
Março, na Casa dos Açores onde 30 convivas tive-
ram a oportunidade de relembrar os bons momentos 
que passaram em Puerto Plata, trocarem fotografias, 
e mais importante ainda, planear ali mesmo, a próxi-

ma viagem para o ano que vem, no mês de Fevereiro, 
se Deus quiser. A julgar pelos comentários, o número 
de participantes, irá provávelmente dobrar em 2014.

O senhor João Carvalho, proprietário da Agência, 
quer também comunicar à comunidade as viagens 
que presentemante já estão planeadas e para as quais, 
grande número de reservações já estão confirmadas, 
mas ainda há lugares disponíveis: Excursões 11 de 
Maio, festival da tulipas em Otava; 22 de Junho, Bos-
ton e Newport; 12 de Julho viagem a Ponta Delgada, 
Açores para as Grandiosas Festas do Divino Espírito 
Santo; 26 de Julho (férias da construção) cruzeiro de 
uma semana às Bermudas. Partida em autocarro de 
luxo, até Boston, e, de Boston para as Bermuda, a 
viagem será no luxuoso Norwegian Dawn.
Como sempre, estas viagens têem o acompanha-

mento dos profissionais da Agência de Viagens Vas-
co, Chomedey.
Para informações adicionais sobre estas ou qualquer 

outro tipo de viagens, não hesite a contactar a nossa 
agência Voyage Vasco Chomedey situada no 3816 
boul.St-Martin Oeste em Laval. Tel.: 450 687-6800, 
ou podem contatar a senhora Gaby Pacheco direta-
mente no 514 730-0871.
O senhor João Carvalho e toda a sua equipa, de-

sejam à comunidade uma Páscoa Feliz.

grupo da comunidade em puerto plata
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rostos, olHares e memória

Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares 
e memória”, da autoria de manuel Carvalho e 
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao 
interior da alma da Comunidade Portuguesa de 
montreal.

adelino pragelas

É sempre impressionante estar na presença de um dos 
pioneiros da Comunidade. É como se nos envol-

vesse um outro tempo, quando tudo estava por construir 
mas também quando sobrava a coragem e a
determinação para ultrapassar todos os obstáculos por 

mais intransponíveis que se apresentassem.
Adelino Pragelas nasceu em Santa Cruz, na Ilha da 

Madeira, em 1928, no seio de uma família humilde.
«O meu pai era sapateiro, naquele tempo não havia sa-

patarias. Tinha muito trabalho. Fazia calçado para toda 
a gente. Depois de fazer a terceira classe, não quis estu-
dar mais, o que eu queria era trabalhar. Comecei como 
empregado numa taverna, fora da terra, numa freguesia 
longe da minha. Era perto do Funchal, ficava em casa 
dos patrões, não havia estradas e era preciso ir de barco 
para lá. Vendíamos todo o tipo de bebidas, vinho, cerve-
ja, sidra, tudo isso. Comecei a trabalhar desde a idade de 
doze anos e nunca mais parei.»
Quando a memória lhe prega partidas, a seu lado, a 

mulher, a senhora Francisca, é duma ajuda prestimosa, 
com as datas frescas na cabeça como se tudo se tivesse 
passado recentemente. «Mais tarde larguei o trabalho 
para ir para a tropa. Quando fui à Câmara ver os nomes, 
eu tinha ficado como auxiliar, o que queria dizer que 
não ia para a tropa. Fiquei sem trabalho. Fui ter outra 
vez com o
meu patrão e como ele também tinha uma empresa de 

carreiras, lá me arranjou trabalho como cobrador. Mas 
ao fim de um mês já não tinha emprego outra vez. Certo 
dia, ia pela estrada adiante quando pára um carro ao pé 
de mim, era o senhor professor da freguesia de Santa 
Cruz.
“O que fazes por aqui?” perguntou-me. “Senhor pro-

fessor, estou sem trabalho”, respondi. E expliquei-lhe 
o que me tinha acontecido. “Passa amanhã lá no meu 
estabelecimento, para começares a trabalhar”, foi a res-
posta dele.
Era um estabelecimento de mercearia e taverna, ven-

dia de tudo. Estive lá até vir para o Canadá.»
Quando chega a altura de falar do encontro com a fu-

tura mulher, passa mão pelo rosto, divertido. A senhora 
Francisca solta um risinho cacarejado, ruborizada como 
uma catraia.
«Bom, isso já foi outro caso. Ela era minha vizinha, 

passei por ela e não a conhecia. Mas um dia, à hora do 
almoço, fui a casa duns primos e encontrei-a lá. Passado 
uns dias o meu patrão mandou-me para uma venda que 

era perto da casa dela e um dia ela foi lá às compras.»
Aqui existem algumas divergências entre o casal, so-

bre os detalhes dos primeiros encontros mas isso é um 
pormenor secundário, o certo é que passados catorze 
meses estavam casados e prontos para pensar no futuro.
Aqui é a senhora Francisca que explica: «Um dia, na 

missa, o padre anunciou que quem quisesse vir para o 
Canadá que fosse ao Funchal dar o nome. Cheguei a 
casa e falei-lhe no assunto.»
«Quando vim para o Canadá, ela já estava grávida, fi-

cou lá, mais a mãe e o pai», precisa ele.
Foi assim que passado pouco tempo, juntamente com 

mais 101 outros madeirenses embarcou no navio Nea 

Hellas, sem mesmo saber onde ficava o Canadá.
Após longos dias sobre o dorso das ondas, por entre en-

joos e angústias, chegaram a Halifax, no dia 2 de Junho 
de 1953. É fácil imaginar os olhos espantados daqueles 
homens, na sua grande maioria saídos do mundo rural, 
quando pisaram aquela terra desconhecida e imensa. 
Mostram-nos, com respeitosa veneração, um quadro 
com uma estampa do Nea Hellas, legendada em inglês, 
onde está assinalada a inesquecível data da chegada. «À 
chegada, estava lá um inspector da emigração, um para 
este lado, outro para aquele, foi cada um para o seu lado. 
A mim aconteceu-me uma coisa bela.» A dor já atenua-
da pelo tempo, ri com vontade. «Eu lixei-me, fui envia-
do para Toronto. Fiquei uma noite no hotel para dormir 
e para comer. No outro dia foram-me buscar para uma 
farme em Valleyfield. Aquilo era trabalhar de manhã à 
noite, sem largar. Sem saber falar inglês nem francês, 
sentia-me perdido, o que me valia era que também lá 
estava um açoriano com quem conversava.»
Entretanto, aventura atrai aventura, por intermédio 

do companheiro açoriano, conheceu um casal de luso-
-americanos que viviam em Montreal e não esteve com 
meias medidas, pegou na mala, apanhou o autocarro e 
passadas escassas horas já estava a bater-lhes à porta 
da casa. Os inesperados amigos eram gente generosa, 
abriram-lhe as portas, deram-lhe abrigo, arranjaram-lhe 
emprego numa fábrica de bijuteria.
Quando a mulher chegou a Montreal já vinha com a 

criança agarrada às saias, cheia de coragem para reco-
meçar a vida ao lado do homem que o destino lhe dera. 
Como acontecia com grande parte das portuguesas, 
encontrou trabalho como mulher a dias, felizmente em 
casa de uma brasileira que se lhe afeiçoou e que ajudou 
imenso o casal nos primeiros anos. Foram anos de mui-
tas privações, problemas de saúde do filho mais velho, 
mudanças de emprego e outros dissabores. «O nosso 
filho esteve internado dois anos, passámos grandes tor-

mentos. Não havia ainda medicare, tínhamos de pagar 
tudo, gastámos muito
dinheiro. Foram muitos anos de sacrifício.»
A Comunidade Portuguesa começava a dar os primei-

ros passos, ainda não tinham chegado as grandes levas 
dos anos sessenta que depois povoaram o Bairro e, logo 
de seguida, o reconstruíram de alto a baixo, com cores 
bem mais garridas. «Ao princípio eram quase só ho-
mens, as mulheres começaram a chegar depois. O que 
os homens queriam era ganhar dinheiro, comigo foi o 
contrário, o que eu queria era a mulher comigo.»
Depois da passagem por uma panificadora, encontrou 

emprego mais estável numa tabaqueira onde permane-
ceu 29 anos até à idade da reforma. «Ao fim de pouco 
tempo, fui para operador de máquinas. Quando saí de 
lá, sabia trabalhar com elas todas.»
O correr dos anos trouxe maior equilíbrio, aspirações 

mais largas, durante tanto tempo adormecidas, começa-
ram a borbulhar à tona do quotidiano.
«Conheciam o padre José Manuel de Freitas? Um dia 

disse-me: agente vai formar uma comissão para realizar 
a festa da Nossa Senhora do Monte. Mas para se for-
mar a comissão foi um tormento, foi uma coisa moro-
sa, todos à volta da mesa disseram que não queriam ser 
presidentes, quando chegou a minha vez não tive outro 
remédio senão aceitar.»
Foi assim que, depois de muitos avanços e recuos, mas 

sem nunca esquecer o norte, a primeira festa se realizou 
em 1984, defronte da antiga igreja da rua Clark. Nota-se 
a alegria derramada pelo rosto do nosso entrevistado, e 
não é para menos, presentemente a Senhora do Monte é 
uma festa solidamente ancorada no calendário das fes-
tas da Comunidade que atrai grandes multidões no mês 
de Agosto. O bolo do caco e as espetadas já fazem parte 
do imaginário colectivo dos portugueses de Montreal, o 
religioso e o profano souberam estrelaçar as mãos har-
moniosamente. «Andei de porta em porta dos madei-
renses, a pedir, para fazer a primeira festa. Nesse ano 
ainda não tivemos a imagem da Nossa Senhora. Mais 
tarde, quando chegou, foi uma alegria.» Também as 
mulheres se implicaram de alma e coração. É a senho-
ra Francisca que explica: «Deu muito trabalho, havia 
as bandeiras para fazer e para pintar. Foi um trabalhão, 
mas éramos muitas mulheres a ajudar, com a ajuda da 
santinha tudo se fez.»
É ainda ela que nos fala da irmã com dez filhos, a 

quem enviou uma carta de chamada, por compaixão, e 
que, pouco depois, para tranquilidade de todos, se lhes 
veio juntar. Mostra-nos a fotografia de família com os 
filhos, os netos, um bisneto, uma prole já nascida no Ca-
nadá, que já pertence a outros mundos e a outro tempo. 
«Os nossos netos falam o português, andaram na escola 
portuguesa. A nossa língua não se deve esquecer. Mas 
eles querem é falar inglês, a língua está sempre a fugir-
-lhe para aquilo», ri ele, divertido. Desde o princípio 
que salta aos olhos estarmos na presença de um casal 
que aceitou a chegada da velhice com a tranquilidade 
de quem atravessou o rio da vida sem outras aspirações 
que as de viver o dia a dia na melhor paz de espírito. 
«Fizemos uma casa em Santa Cruz, na nossa terra, e 
agora vamos lá todos os anos, enquanto Deus quiser.» 
Os olhos iluminam-se, um sorriso rasga-se de orelha a 
orelha. «Partiremos dentro de duas semanas, já estamos 
desertos para chegar lá. Gosto daquilo, gosto de comer 
e beber mais os amigos mas depois, passados uns tem-
pos, já me apetece voltar, já não dá para ficar lá. Com a 
mulher, passa-se o mesmo, já somos mais de cá do que 
de lá.»
Enquanto o dia da partida não chega, irão passear pe-

los centros comerciais, admirar as montras, comer um 
bolo aqui ou ali e, depois, repousarem-se nalgum banco 
tranquilo onde aproveitarão o tempo para acertar os úl-
timos detalhes da viagem.
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o mundo da informática
samsung perde
novamente contra apple
O veredito chegou uma semana depois da mo-

ção da Samsung, que solicitava a proibição da 
venda de iPhones no Japão, ter sido negada. Assim 
sendo, a empresa sul-coreana volta a perder mais um 
processo contra a Apple.
Por sua vez, a Samsung já emitiu um comunicado 

em que se diz “desapontada” com as atuações dos 
tribunais e, ainda, que está a considerar o recurso.
As queixas apresentadas no Reino Unido e no Japão 

representam uma ínfima parte desta batalha jurídica, 
que se estende desde 2011, na qual a Apple processa 
a Samsung por uso indevido da propriedade intelec-
tual de terceiros.

apple lança ios 6.1.3
A Apple lançou, esta terça-feira, o iOS 6.1.3, com 

o objetivo de corrigir uma falha de segurança no 
iPhone, que permitia a qualquer pessoa ultrapassar 
facilmente o sistema de bloqueio do smartphone, sem 
existir a necessidade de introduzir a senha de acesso.
Esta atualização, para além de corrigir a falha de 

segurança, melhora também a exibição de mapas no 
Japão.
Para instalar esta nova versão, basta abrir a aplica-

ção “Ajustes” no iPhone, iPad ou iPod touch, aceder 
ao menu “Geral” e, posteriormente, fazer a “Atua-
lização de Software”. Para fazer o download, é ne-
cessário que o dispositivo esteja ligado à Internet via 
Wi-Fi.

adobe leva o poder do 
pHotosHop toucH para 
os telemóveis
A Adobe disponibilizou a nova versão do Ado-

be ´Photoshop Touch´, optimizada para iPhone, 
iPod touch e smartphones Android. Inspirada 
na versão de grande sucesso Photoshop Touch 
para tablet, esta app traz as principais funcio-
nalidades da versão desktop do software Pho-
toshop para os dispositivos móveis e oferece 
funcionalidades e gestos baseados no toque in-
tuitivos similares.

O Adobe Photoshop Touch para telemóvel ofere-
ce novas capacidades para os utilizadores de smar-
thphones. Estas novas capacidades permitem uma 
nova experiência aos fãs da Adobe assim como aos 
novos utilizadores. 

saiba o que lhe permite fazer o Touch da Adobe: 
Aperfeiçoar imagens utilizando populares funcio-

nalidades do Photoshop como camadas, ferramen-
tas de selecção, filtros, ajustes de tom e cor.
Aplicar efeitos e adicionar texto gráfico para pos-

sibilidades criativas infinitas.
Editar imagens tão grandes quanto 12 megapixéis 

com camadas.
Combinar imagens rapidamente utilizando a fun-

cionalidade Scribble Selection e refinar facilmente 
a sua selecção com a ferramenta Refine Edge.
Sincronizar automaticamente imagens com o 

Adobe Creative Cloud com 2GB de armazenamen-
to gratuito
Integração do workflow no Adobe Creative 

Cloud
O Photoshop Touch para telemóvel está integrado 

com o Adobe Creative Cloud e inclui o acesso a 
2GB de armazenamento Creative Cloud com uma 
conta gratuita. Os utilizadores podem sincronizar 
fotografias e projectos com o Creative Cloud e 
depois continuar a trabalhar nos ficheiros através 
da versão do software para tablet ou desktop. O 
Creative Cloud configura um repensar de todo o 
processo criativo e uma mudança de paradigma da 
indústria na expressão e inspiração criativa, onde 
os membros podem explorar, criar, publicar e par-
tilhar o seu trabalho através de vários dispositivos, 
do desktop e da web.

“gears of war: Judgement”
A Microsoft e a Epic Games anunciam hoje o lan-

çamento de “Gears of War: Judgment”, o novo 
jogo da premiada série que já se tornou um dos fran-
chises mais icónicos e populares da sua geração. De-
senvolvido em exclusivo para a Xbox 360, o “Gears 
of War: Judgement” permite que os fãs mergulhem 

no jogo mais fascinante e desafiante da série “Gears”. 
O título oferece novos modos multiplayer fantás-

ticos e uma campanha de escala épica que leva os 
jogadores de volta ao final do Emergence Day - o 
acontecimento determinante do universo de “Gears 
of War”.
“Com a sua história única baseada em testemunhos, 

os seus sistemas de combate dinâmicos e uma enor-
me variedade de novos modos multiplayer, “Jud-
gement” é o nosso jogo de “Gears” mais inovador 
desde o título original, e oferece inúmeras horas de 
entretenimento viciante a qualquer pessoa que goste 

de histórias cinematográficas com ação fascinante e 
emocionante”.
Passado antes dos eventos da trilogia de “Gears of 

War”, “Judgement” segue a Kilo Squad, uma equi-
pa de soldados veteranos composta pelo destemido 
Damon Baird, Augustus “The Cole Train” Cole e 

as novas personagens Sofia Hendrick e Garron Pa-
duk. O jogo leva-nos com esta equipa e acompanha 
a sua missão em salvar a cidade de Halvo Bay, cer-
cada por um novo e terrível inimigo. Desenvolvido 
com base na mais recente tecnologia Unreal Engine 
3, “Gears of War: Judgement” é o título visualmente 
mais atraente da série e oferece uma fascinante expe-
riência de jogo, capaz de capturar a verdadeira essên-
cia do combate de “Gears”. Além disso, “Judgment” 
apresenta mais do que nunca um ritmo de jogo e um 
ambiente cheio de ação.
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História do povo
abolição da escravatura no brasil
História Da Abolição Da Escravatura No Bra-

sil, Os Abolicionistas, Resumo, Lei Áurea De-
cretada Pela Princesa Isabel Em 1888, A questão 
Da Escravidão No Brasil Império.
Contexto Histórico 
No início da colonização do Brasil (século XVI), 

não havia no Brasil trabalhadores para a realização 
de trabalhos manuais pesados. Os portugueses colo-

nizadores tentaram usar o trabalho indígena nas la-
vouras. A escravidão indígena não pôde ser levada 
adiante, pois os religiosos católicos se posicionaram 
em defesa dos índios condenando sua escravidão. 
Logo, os colonizadores buscaram uma outra alterna-
tiva. Eles buscaram negros na África para submetê-
-los à força ao trabalho escravo em sua colônia. Foi 
neste contexto que começou a entrada dos escravos 
africanos no Brasil.
Como era a escravidão no Brasil
Os negros africanos, trazidos da África, eram trans-

portados nos porões dos navios negreiros. Em fun-
ção das péssimas condições deste meio de transporte 
desumano, muitos morreram durante a viagem. Após 
desembarcaram no Brasil eram comprados como 
mercadorias por fazendeiros e senhores de engenho, 
que os tratavam de forma cruel e, muitas vezes, vio-
lenta. 
Embora muitos considerassem normal e aceitável, 

a escravidão naquela época, havia aqueles que eram 
contra este tipo de prática, porém eram a minoria e 
não tinham influência política para mudar a situação. 
Contudo, a escravidão permaneceu por quase 300 
anos. O principal fator que manteve o sistema escra-
vista por tantos anos foi o econômico. A economia do 
Brasil contava quase que exclusivamente com o tra-
balho escravo para realizar os trabalhos nas fazendas 
e nas minas. As providências para a libertação dos 
escravos, de acordo com alguns políticos da época, 
deveriam ser tomadas lentamente.
O início do processo de libertação dos escravos e 

fim da escravidão 
Na segunda metade do século XIX surgiu o movi-

mento abolicionista, que defendia a abolição da es-
cravidão no Brasil. Joaquim Nabuco foi um dos prin-
cipais abolicionistas deste período.
A região Sul do Brasil passou a empregar trabalha-

dores assalariados brasileiros e imigrantes estran-
geiros, a partir de 1870.  Na região Norte, as usinas 
produtoras de açúcar substituíram os primitivos en-
genhos, fato que possibilitou o uso de um número 
menor de escravos. Já nos principais centros urba-
nos, era grande a necessidade do surgimento de in-
dústrias. Visando não causar prejuízo financeiros aos 
proprietários rurais, o governo brasileiro, pressiona-

do pelo Reino Unido,  foi alcançando seus objetivos 
lentamente. 
A primeira etapa do processo foi tomada em 1850, 

com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. Vinte 
e um anos mais tarde, em de 28 de setembro de 1871, 
foi promulgada a Lei do Ventre-Livre. Esta lei torna-
va livres os filhos de escravos que nascessem a partir 
da decretação da lei.

No ano de 1885, foi  promulgada a lei Saraiva-Co-
tegipe (também conhecida como Lei dos Sexagená-
rios) que beneficiava os negros com mais de 65 anos 
de idade.
Foi somente em 13 de maio de 1888, através da Lei 

Áurea, que a liberdade total e definitiva finalmente 
foi alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei, assi-
nada pela Princesa Isabel (filha de D. Pedro II), abo-
lia de vez a escravidão em nosso país.
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A Companhia de manutenção de Edifícios BEE-CLEAN, 
uma das maiores empresas neste ramo de negócios
no Canadá, anuncia a toda à Comunidade 
Portuguesa do Quebeque, que estão agora 
implementados nesta Província e tencionam 
participar no desenvolvimento e na 
criação de oportunidades de 
empregos.

Orgulhosos das nossas raízes portuguesas 
e do nosso sucesso nas outras províncias 

canadianas, vamos agora concretizar os 
nossos esforços afim de contribuírmos

no bem-estar dos portugueses
no Quebeque.
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

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

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

ASSISTENTE
SOCIAL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BANCOS

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

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DENTISTAS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

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

MERCEARIAS

MONUMENTOS

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

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

NOTÁRIOS

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

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

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

TRANSPORTES

Informe-se sobre o Guia do consumidor dan-
do visibilidade ao seu negócio por um preço 

modesto, no jornal e no nosso site web. 
514-284-1813

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

Câmbio do dólar canadiano
26 DE mARÇO DE 2013

1 EURO = CAD 1.319770
4245 Boul. st-Laurent Tel.: 514.281.0702

QUINTA-fEIRA 28 DE MARçO
- CARLOS LEITãO fALA DE ECONOMIA
- PRESIDENTE DA CASA DOS AçORES
  fALA DOS 60 ANOS DA COMUNIDADE

SÁBADO 30 DE MARçO
- fESTA DE ANIVERSÁRIO
  DA RÁDIO CENTRE-VILLE

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

CONTABILISTAS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

ELECTRICIDADE

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

fUNERAIS

FOTO LUSO
Casamentos, aniversários, 
batizados, todos os eventos...
Sylvio Martins             514.299.1593

fOTÓGRAfO

TRADUçõES

IMPORTADORES

mercearia 
portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

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

essencial
nos negócios

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

INFORmAÇÃO
PRA QUEM LÊ.

REsULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

VENDIDO
VENDIDO
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Linhas da mão e cartas. 
Vidente com dons 

naturais. resolve os 
seus problemas sem 

voodoo. 
rosa: 514 278.3956

VIDENTE

EMPREGOS
Paisagista com experiência e 
“pavé-uni”, etc. Trabalho em 
Laval. Salário conforme expe-
riência. 450-963-3462

precisamos de 
empregados em 
“pavé-uni” e “ 
Blocos” com o 

mínimo de 5 anos 
de experiência na 
zona (rive-sul).

514-444-4669

41/2 na área de Villeray. Se-
gundo andar, cozinha et casa 
de banho renovadas. Entrada 
para máquina de lavar e secar. 
850$ por mês. 

514-844-3878

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 
serralheiros para 

fabricação e 
instalação com 
ou sem carta de 

competência.
Vitor Gaspar
514-955-5553

51/2 na rua Bourbonière renova-
do, entradas para máquina de 
lavar e secar. Disponível ime-
diatamente.
514-252-8692 ou 514-255-1023

FOr rEnT
450 sq.FT. - LaVaL
inCL: Txs, aC, aLarm
On main sT., COnCOrdE

FOr saLE
sewing center

- Laval: since 23 years
- Loyal customers

450.663.6644 10h-17h   450.661.5342 18h-21h paul

À VENDA:
Centro de costura

Homens para trabalharem em 
companhia de paisagismo, 
assentar “pavé-uni”, com ou 
sem experiência e deve ter um 
carro. Salário segundo expe-
riência.

514-240-1535

51/2 na 
19ª avenida em 

rosemont. 
Livre para o 
1º de julho.

514-722-4169

Varina aluminium inc.
Pessoal para fabricação 

e instalação dos seus 
próprios produtos.

Contatar: 514-362-1300
ou no endereço

6327 rua Clark em mtl.

m E m O R A N D U m
Em memória de

maria joaquina alves “quina”
Cinco anos já se passaram. Foi no dia 
31 de Março de 2008 que nos deixaste. 
Aniversário triste, inesquecível, jamais 
esquecerei. 

Os anos passam mas a dor persiste, 
quando penso em ti, uma sensação de 
ternura e tristeza me invade. Fico com 
imensa saudade. Partiste mas deixaste 
gravado para sempre gratificantes e ma-
ravilhosos bons momentos que passá-
mos juntos.
Belas e felizes recordações.

Adeus Quina
Teu estimado marido

Gilberto Alves

Uma missa será rezada em sua memória quinta-feira 4 de abril, 
às 18h30, na Igreja Santa Cruz. Agradecem antecipadamente a 
todas as pessoas que se dignarem assistir a este acto religioso.

ALUGA-SE

ALUGA-SE

EMPREGOS

SERVIçO

Senhora portuguesa com 
experiência para se ocu-
par de pessoas de idade 
com muito carinho, amor, 
paciência e confiança. Se 
quer ser bem tratado na 
sua casa é sempre melhor 
do que no lar. Posso dor-
mir na sua casa e tenho 
carro.

maggie
514-820-5331

Representante de vendas para 
companhia de distribuição de 
produtos alimentares. Fluente 
em francês e inglês e carta de 
condução.

Enviar CV por Email
mariap@ferma.ca

Procura-se cozinheiro com 3 a 
5 anos de experiência em cozi-
nha típica portuguesa.

3883 st-Laurent, montreal
514-638-4083

Procura-se pessoa para 
limpeza e ajudar a tomar 
conta de um Bebé das 9h 
às 14h. Deve falar inglês, 
com experiência e referên-
cias. 

não telefonar
no sábado

514-739-2308

aluga-se 41/2 no segundo 
andar perto do métro Ho-
noré-Beaugrand. Entra-
da para máquina de lavar 
e secar. impecável. ideal 
para casal ou pessoa só. 
Tranquil e respeituoso.
595$ por mês.

514-354-6568

Novo restaurante situado no 
West-Island procura cozinheiro/a 
para grelhados portugueses.

514-683-1333

Procura-se pessoa meticulosa 
e fiável para limpeza e lava-
gem. 1 ou 2 dias por semana. 
Com referências. 

514-944-3863

precisa-se de 
“machiniste” 

com 
experiência. 
Companhia 
situada em 
montreal.

514-933-6819

†

†

EMPREGOS
Precisa-se de ajudante paste-
leiro.
Contactar: 514-382-2143

josé Benfeito Ferreira 
Faleceu em Montreal no dia 23 de 
março com 78 anos de idade, o Sr. 
José Benfeito Ferreira, natural do 
Porto Formoso, S. Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa, sra. Ma-
ria da Conceição Cabral, suas filhas 
Maria da Graça e Luisa (Dean Kosta-
ros), seus netos (as) D´Arcy, Anthony, 
Nazareth e Tessla, seu irmão António 
(Rosária), seu cunhado Domiciano 
Cabral, sobrinhos/as, familiares e 
amigos. 

Os serviços funebres
estiveram a cargo de 
alfred dallaire | memoria
4231 Boul. st. Laurent, montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduino martins

A missa de corpo presente é, hoje, quarta-feira, dia 27 de mar-
ço às 10h00 na igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no Cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges. 
Renovam com profundo saudade a missa do sétimo dia, que 
será celebrada na quarta-feira, dia 3 de abril de 2014 na Santa 
Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas, as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aquelas 
que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu sen-
timento de pesar por tao infausto acontecimento. A todos um 
sincero obrigado e Bem-Hajam.

maria do perpétuo miguel
Faleceu em Montreal no dia 19 de 
março de 2013 com a idade de 62 
anos a Sra. Maria do Perpétuo Mi-
guel, natural de Rabo de Peixe, S. 
Miguel, Açores. 

Deixa na dor sua mãe, Maria do 
Rosário Lopes Silva, seu irmão An-
tónio (Raquel Mateus), suas irmãs 
Maria do Rosário (Manuel Reis), 
Leonor (Eduíno Sousa), sobrinhos 
(as), tios (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 foi celebrada na segunda-feira, dia 
25 de março às 10h00 na igreja Santa Cruz e foi a sepultar em 
cripta no Mausoléu St. Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas, as 
muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas aque-
las que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o seu 
sentimento de pesar por tao infausto acontecimento. A todos 
um sincero obrigado e Bem-Hajam.

Apartamento no centro de Vila-
-Moura, Algarve. Renovado, 
com 3 quartos e cozinha bem 
equipada. Pode alugar à sema-
na. Para mais informações:
manuel justino: 514-727-3533

ou Lisete sousa:
011-351-934-311475
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Homem-aranHa ultimate vai
ter grande virada de carreira
Brian Bendis deu mais uma pista do que está 

por vir via Tumblr: “miles está com 13 anos, 
mas muito em breve vamos fazer um salto tempo-
ral e miles vai ser mais velho. 
Já vi a arte e me impressionei com o 

que David Marquez fez da evolução físi-
ca do personagem”. Não há comentários, 
porém, se o salto temporal vai valer para 
todo o Universo Ultimate. Todo mundo 
sabe que o “nunca mais” de “Homem-
-Aranha nunca mais” não vale nada, mas é 
o que a Marvel Comics  repete na imagem 
de divulgação de um novo arco de Ulti-
mate Comics Spider-Man que começa em 
maio. Confira a imagem ao lado. Como 
lembra a assinatura do artista David Mar-
quez, a imagem homenageia a cena clássi-

ca desenhada por John Romita em Amazing Spider-
-Man #50, de 1967, na qual Peter Parker desistiu de 
ser Homem-Aranha (durante algumas páginas). A 
cena até foi adaptada em um dos filmes do Aranha.

O roteirista Brian Michael Bendis, po-
rém, já vem declarando em entrevistas 
que algo de grande deve acontecer com 
o Miles Morales, o garoto que assumiu 
a identidade do Aranha no universo Ul-
timate. Os leitores apostam na perda de 
um familiar, como um dos pais, pode ser a 
virada na vida do herói. Além disso, Ben-
dis também já deu a entender que está fa-
zendo Spider-Men 2, uma continuação do 
encontro entre Morales e o Peter Parker 
do universo Marvel tradicional. A Marvel 
ainda não fez o anúncio oficial.

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 cavaleiro HenriQue
Nos primeiros tempos da Reconquista, cerca de 

treze mil cruzados vieram de toda a Europa para 
auxiliar D. Afonso Henriques na Reconquista aos 
Mouros. Entre os muitos que pereceram e que fo-
ram considerados mártires, houve um cavaleiro 
chamado Henrique, originário de Bona, que mor-
reu na conquista de Lisboa e que foi sepultado na 
Igreja de S. Vicente de Fora. À memória do Cava-
leiro Henrique estão associados muitos milagres, 
um dos quais deixou vestígios no nome de uma 
rua de Lisboa.
A lenda diz que logo que Henrique foi sepulta-

do, dois dos seus companheiros, ambos cavaleiros 
surdos e mudos de nascença, vieram deitar-se so-
bre o seu túmulo de forma a que Henrique interce-
desse junto de Deus pela sua cura. 
Em sonhos, Henrique disse-lhes que Deus os ti-

nha curado e quando acordaram verificaram o mi-
lagre. Pouco tempo depois, morreu um escudeiro 
de Henrique dos ferimentos que tinha sofrido na 
conquista de Lisboa e foi sepultado na Igreja de S. 
Vicente, mas longe do túmulo do seu amo. 
O cavaleiro Henrique apareceu em sonhos ao sa-

cristão da igreja e disse-lhe que queria o corpo do 
escudeiro junto de si. O sacristão não ligou impor-
tância ao sonho, nem quando este se repetiu no dia 
seguinte. 
Na terceira noite, Henrique, novamente em so-

nhos, falou-lhe tão irritado com a sua indiferença 
que o sacristão acordou imediatamente e passou 
todo o resto da noite a cumprir as suas indicações. 
Pela manhã e apesar de ter passado toda a noite 
naquele trabalho, encontrava-se descansado como 
se tivesse dormido toda a noite. 
A novidade espalhou-se e os feitos do Cavaleiro 

Henrique continuaram: segundo a lenda, cresceu 
uma palma no seu túmulo cujas folhas curavam os 
males de todos os peregrinos que ali acorriam. Um 
dia a palma foi roubada mas ficou para sempre na 
memória do povo através do nome de uma rua, a 
da Palma, na baixa de Lisboa.

linHa de ação
O título é um equívoco e pouco ou nada diz sobre 

seu enredo. Pode, inclusive, induzir o especta-
dor ao erro de acreditar tratar-se de um filme de ação, 
o que definitivamente não é. Originalmente intitula-
do Broken City, o longa fala de corrupção política e 
policial na cidade de Nova York. A trama de reve-
lações fúteis e personagens genéricos e sem ambi-
guidade enfraquece este filme que taxia, taxia, mas 
nunca decola de fato.
O herói do longa é Billy Taggart (Mark Wahlberg), 

ex-policial com uma mancha em seu passado, acon-
tecimento que o levou a largar a policia e virar de-
tetive particular. Os negócios não vão muito bem e 
muitos de seus clientes se recusam a pagar suas dívi-
das. É quando recebe uma ligação do prefeito (Russel 
Crowe) contratando-o para um serviço: descobrir o 
suposto amante de sua mulher (Catherine Zeta-Jo-
nes). 
O político está, aparentemente, menos preocupado 

com traição da esposa e mais temeroso do quanto a 
descoberta do caso extra-conjugal possa afetar suas 
chances de se reeleger. O trabalho parece fácil e a 
recompensa é alta: US$ 50 mil.

os croods
Depois de quatro A Era do Gelo, parecia que ani-

mações com seres pré-históricos enfrentando a 
destruição de seu habitat sumiriam das telonas por um 
tempo. Aparentemente, ninguém avisou a Dreamworks 
disso. A empresa resolveu investir em Os Croods, mis-
tura de Os Flintstones com Avatar que, apesar de não 
apresentar nada novo, consegue criar uma divertida 
aventura para toda a família.
Com história simples e nada original, Os Croods se 

destaca pela relação dos personagens entre si e com o 
mundo à sua volta. São tipos bem comuns, como a ve-
lhinha descolada, o irmão bobão, a mãe compreensível. 
Todos em ótima sinergia. Sem falar na beleza dos cená-
rios, inspirados nas selvas do filme de James Cameron, 
com criaturas e plantas fantásticas. Grug (Nicolas Cage) 
é o patriarca dos Croods, Neandertais que vivem com 
medo de sair de sua caverna, afinal, “curiosidade mata”. 
O início do filme mostra bem os perigos e dificulda-
des da família. Numa cena, mostram-se extremamente 
pilhados (até parecem estar sob efeito de cafeína) para 
disputar o ovo de um animal selvagem – seu café da 
manhã. A dificuldade é tanta que até o feroz bebê da 
família entra em ação, após o grito de guerra.
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Feirense 2-0 V. Guimarães B
FC porto B 0-1 atlético Cp

Tondela 1-2 desp. aves
Freamunde 2-0 marítimo B

Trofense 0-1 arouca
Belenenses 2-1 Leixões

u. madeira 1-1 portimonense
naval 1-0 ud Oliveirense

Benfica B 4-1 Penafiel
sC Braga B 0-0 sporting B
santa Clara 0-0 sp. Covilhã

rESULTADO
portimonense 28/03 Tondela
V. Guimarães B 30/03 naval
Penafiel 30/03 Belenenses

ud Oliveirense 30/03 Trofense
arouca 30/03 Freamunde

marítimo B 30/03 FC porto B
sp. Covilhã 30/03 Feirense
Sporting B 30/03 Benfica B
Leixões 30/03 u. madeira

atlético Cp 30/03 santa Clara
desp. aves 30/03 sC Braga B

próximA jOrnADA

desporto

1-Benfica	 61	 23	 19	 4	 0	 60	 14
2-FC	Porto	 57	 23	 17	 6	 0	 52	 11
3-SC	Braga	 43	 23	 13	 4	 6	 50	 31
4-P.	Ferreira	 42	 23	 11	 9	 3	 32	 20
5-Estoril	Praia	 31	 23	 9	 4	 10	 34	 31
6-Marítimo	 30	 23	 7	 9	 7	 24	 34
7-V.	Guimarães	 30	 23	 8	 6	 9	 26	 38
8-Rio	Ave	 30	 23	 8	 6	 9	 26	 30
9-Nacional	 28	 23	 7	 7	 9	 34	 38
10-Sporting	 27	 23	 6	 9	 8	 23	 27
11-V.	Setúbal	 23	 23	 6	 5	 12	 25	 43
12-Académica	 21	 23	 4	 9	 10	 28	 36
13-Moreirense	 20	 23	 4	 8	 11	 22	 36
14-Gil	Vicente	 19	 23	 4	 7	 12	 22	 41
15-Olhanense	 18	 23	 3	 9	 11	 23	 35
16-Beira-Mar	 17	 23	 3	 8	 12	 26	 42

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Gil	Vicente	1-3	SC	Braga
Olhanense	1-2	P.	Ferreira
Sporting	2-1	V.	Setúbal
Rio	Ave	0-1	Moreirense

Estoril	Praia	2-0	Académica
Beira-Mar	2-2	Nacional
Marítimo	1-1	FC	Porto

V.	Guimarães	0-4	Benfica

rESULTADO

P.	Ferreira	29/03		15:00	Gil	Vicente
Beira-Mar	30/03		11:00	Olhanense

Moreirense	30/03		11:00	Estoril	Praia
V.	Setúbal	30/03		11:00	Marítimo
Académica	30/03		13:15	FC	Porto

Benfica	30/03		15:30	Rio	Ave
Nacional	01/04		13:15	V.	Guimarães
SC	Braga	01/04		15:30	Sporting

próximA jOrnADA

1-jackson martínez
FC Porto 23
2-óscar Cardozo
Benfica 16
3-meyong
V. Setúbal 13
3-éder
SC Braga 13
5-Lima
SC Braga, Benfica 12
6-Edinho
Académica 11
7-nabil Ghilas 
Moreirense 10
8-steven Vitória
Estoril Praia 8

MARCADORES

1-Belenenses	 78	 32	 24	 6	 2	 59	 25
2-Arouca	 56	 32	 16	 8	 8	 49	 34
3-Sporting	B	 52	 32	 13	 13	 6	 47	 33
4-Santa	Clara	 50	 32	 13	 11	 8	 46	 35
5-Leixões	 50	 32	 13	 11	 8	 36	 28
6-Desp.	Aves	 49	 32	 12	 13	 7	 37	 35
7-UD	Oliveirense	 49	 32	 13	 10	 9	 43	 37
8-Benfica	B	 48	 32	 13	 9	 10	 55	 41
9-FC	Porto	B	 47	 32	 12	 11	 9	 39	 34
10-Penafiel	 46	 32	 13	 7	 12	 34	 33
11-Portimonense	 45	 32	 12	 9	 11	 43	 42
12-U.	Madeira	 45	 32	 10	 15	 7	 37	 33
13-Tondela	 44	 32	 12	 8	 12	 40	 41
14-Naval	 42	 32	 10	 12	 10	 41	 42
15-Feirense	 39	 32	 10	 9	 13	 45	 48
16-Atlético	CP	 37	 32	 10	 7	 15	 36	 47
17-Marítimo	B	 34	 32	 10	 4	 18	 28	 37
18-SC	Braga	B	 30	 31	 7	 11	 13	 27	 37
19-Trofense	 28	 32	 6	 10	 16	 24	 43
20-Sp.	Covilhã	 27	 32	 5	 12	 15	 27	 41
21-Freamunde	 24	 32	 5	 9	 18	 29	 54
22-V.	Guimarães	B	 23	 31	 4	 11	 16	 14	 36

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

 p j V E d
1-mirandela 50 25 15 5 5
2-Chaves 45 25 12 9 4
3-Ribeirão 45 25 12 9 4
4-Limianos 42 25 11 9 5
5-Vizela 41 25 11 8 6
6-Famalicão 38 25 10 8 7
7-Tirsense 37 25 9 10 6
8-Fafe 35 25 9 8 8
9-Boavista 33 25 8 9 8
10-Varzim 32 25 6 14 5
11-Gondomar 27 25 5 12 8
12-Vilaverdense FC 27 25 6 9 10
13-Amarante 25 25 5 10 10
14-GD Joane 21 25 5 6 14
15-Infesta 18 25 5 3 17
16-Padroense 17 25 4 5 16

Zona norte

 p j V E d
1-Cinfães 48 25 13 9 3
2-ac. Viseu 47 25 13 8 4
3-Sp. Espinho 44 25 12 8 5
4-Pampilhosa 42 25 12 6 7
5-Operário 40 25 11 7 7
6-Benf.C.Branco 36 25 9 9 7
7-Sousense 36 25 9 9 7
8-Anadia 33 25 10 3 12
9-Coimbrões 33 25 7 12 6
10-S. João Ver 33 25 9 6 10
11-AD Nogueirense 31 25 8 7 10
12-Tourizense 28 25 7 7 11
13-Cesarense 28 25 7 7 11
14-Bustelo 25 25 5 10 10
15-Lusitânia 20 25 4 8 13
16-Tocha 14 25 2 8 15

Zona Centro

 p j V E d
1-mafra 53 25 16 5 4
2-Farense 50 25 14 8 3
3-U. Leiria 45 25 13 6 6
4-Sertanense 44 25 13 5 7
5-Torreense 44 25 13 5 7
6-Oriental 42 25 13 3 9
7-1º Dezembro 42 25 11 9 5
8-Casa Pia 33 25 7 12 6
9-Fátima 32 25 10 2 13
10-Louletano 32 25 8 8 9
11-Quarteirense 26 25 5 11 9
12-Pinhalnovense 25 25 6 7 12
13-Fut. Benfica 24 25 6 6 13
14-Carregado 23 25 5 8 12
15-Oeiras 18 25 3 9 13
16-Ribeira Brava 13 25 3 4 18

Zona Sul

SEGUNDA DIVISãO

Portugal venceu ontem à 
tarde o Azerbaijão, por 

2-0. Os golos foram marca-
dos por Bruno Alves e Hugo 
Almeida, na segunda parte.
Com este resultado a seleção 

nacional está em segundo lu-
gar no Grupo G de apuramen-
to para o Mundial 2014, com 
mais três pontos do que Israel, 
que joga daqui a pouco na Ir-
landa do Norte.
Apesar dos problemas físi-

cos, o Maisfutebol apurou que 

também Raul Meireles joga de 
início, informação já confir-
mada.
“Competência”. Este foi o 

“ingrediente” que, na opinião 
de Paulo Bento, conduziu à 

vitória da Seleção Nacional 
frente ao Azerbaijão (2-0).
“Revelámos competência. 

A 1.ª parte teve qualidade e 
oportunidades suficientes para 
chegar ao intervalo com outro 
resultado. Tentámos melho-
rar outras coisas ao intervalo. 
Depois, com dois homens na 
frente, fora do desenho habi-
tual, conseguimos dar largura 
ao jogo e imensas situações de 
finalização. É uma vitória jus-
ta, mas que peca por escassa”, 
afirmou à RTP no final do en-
contro.
O selecionador nacional co-

mentou ainda a prestação de 
Vieirinha que considerou “um 
pouco dentro do que tinha 

acontecido em Israel”.
“Uma entrada em jogo bas-

tante positiva e, neste caso, en-
trando de início, num contexto 
que não é fácil, com pressão. 
Teve muita qualidade em ter-

mos ofensivos e deu-nos lar-
gura. Tem uma capacidade 
de cruzamento muito boa e é 
competente defensivamente. 
Fez uma exibição de qualida-
de, dentro de uma boa exibi-
ção em termos coletivos. Mas 
continuamos a revelar alguma 
ineficácia ofensiva. Temos de 
procurar outras soluções. Con-
taremos sempre com os que 
estão e dar confiança aos que 
vão jogar”, concluiu.
Assim, o onze de PORTU-

GAL foi este: Rui Patrício; 
João Pereira, Pepe, Bruno 
Alves e Coentrão; meireles, 
Veloso e moutinho; Vieiri-
nha, Postiga e Danny.

eQuipa Jogou muito bem
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Sunderland 30/03 Man. United
Arsenal 30/03 Reading

Man. City 30/03 Newcastle
Southampton 30/03 Chelsea

Swansea City 30/03 Tottenham
West Ham 30/03 West Bromwich
Wigan Athletic 30/03 Norwich City

Everton 30/03 Stoke City
Aston Villa 31/03 Liverpool

Fulham 01/04 QPR

 p j V E d
1-man. united 74 29 24 2 3
2-man. City 59 29 17 8 4
3-Chelsea 55 29 16 7 6
4-Tottenham 54 30 16 6 8
5-Arsenal 50 29 14 8 7
6-Everton 48 29 12 12 5
7-Liverpool 45 30 12 9 9
8-West Bromwich 44 30 13 5 12
9-Swansea City 40 30 10 10 10
10-Fulham 36 29 9 9 11
11-Stoke City 34 30 7 13 10
12-Norwich City 34 30 7 13 10
13-Newcastle 33 30 9 6 15
14-West Ham 33 29 9 6 14
15-Sunderland 31 30 7 10 13
16-Southampton 31 30 7 10 13
17-Aston Villa 30 30 7 9 14
18-Wigan Athletic 27 29 7 6 16
19-Reading 23 30 5 8 17
20-QPR 23 30 4 11 15

Inglaterra
PremIer league

CAMPEONATOS EUROPEUS - RESULTADOS E CLASSIfICAçãO

Rayo Vallecano 30/03 Málaga
Celta de Vigo 30/03 Barcelona
Zaragoza 30/03 Real Madrid

Levante 30/03 Sevilla
Valladolid 31/03 Osasuna
Mallorca 31/03 Deportivo

Espanyol 31/03 Real Sociedad
At. Madrid 31/03 Valencia

Athletic 01/04 Granada
Real Betis 01/04 Getafe

 p j V E d
1-Barcelona 74 28 24 2 2
2-real madrid 61 28 19 4 5
3-At. Madrid 60 28 19 3 6
4-Real Sociedad 47 28 13 8 7
5-Valencia 45 28 13 6 9
6-Málaga 44 28 12 8 8
7-Real Betis 43 28 13 4 11
8-Getafe 42 28 12 6 10
9-Rayo Vallecano 41 28 13 2 13
10-Sevilla 38 28 11 5 12
11-Levante 37 28 10 7 11
12-Valladolid 35 28 9 8 11
13-Espanyol 35 28 9 8 11
14-Athletic 32 28 9 5 14
15-Granada 28 28 7 7 14
16-Osasuna 28 28 7 7 14
17-Zaragoza 26 28 7 5 16
18-Mallorca 24 28 6 6 16
19-Celta de Vigo 23 28 6 5 17
20-Deportivo 20 28 4 8 16

eSPanha
lIga BBVa

Paris SG 29/03 Montpellier
Troyes 30/03 Saint-Étienne

Rennes 30/03 Nancy
Bordeaux 30/03 Lorient

Valenciennes 30/03 Bastia
Évian TG 30/03 Stade de Reims

AC Ajaccio 30/03 Toulouse
Nice 31/03 Marseille

Brest 31/03 Lille
Lyon 31/03 Sochaux

 p j V E d
1-paris sG 58 29 17 7 5
2-Lyon 53 29 15 8 6
3-Marseille 51 29 15 6 8
4-Saint-Étienne 49 29 13 10 6
5-Nice 48 29 13 9 7
6-Lille 46 29 12 10 7
7-Montpellier 45 29 13 6 10
8-Lorient 43 29 11 10 8
9-Bordeaux 42 29 10 12 7
10-Rennes 42 29 12 6 11
11-Toulouse 38 29 9 11 9
12-Valenciennes 36 29 9 9 11
13-AC Ajaccio 33 29 8 11 10
14-Bastia 33 29 9 6 14
15-Évian TG 30 29 7 9 13
16-Stade de Reims 30 29 7 9 13
17-Brest 29 29 8 5 16
18-Sochaux 28 29 7 7 15
19-Troyes 24 29 4 12 13
20-Nancy 24 29 5 9 15

França
lIgue 1

Udinese 30/03 Bologna
Lazio 30/03 Catania

Cagliari 30/03 Fiorentina
Internazionale 30/03 Juventus

Parma 30/03 Pescara
Palermo 30/03 Roma

Atalanta 30/03 Sampdoria
Genoa 30/03 Siena
Chievo 30/03 Milan
Torino 30/03 Napoli 

 p j V E d
1-juventus 65 29 20 5 4
2-napoli 56 29 16 8 5
3-Milan 54 29 16 6 7
4-Fiorentina 51 29 15 6 8
5-Lazio 47 29 14 5 10
6-Roma 47 29 14 5 10
7-Internazionale 47 28 14 5 9
8-Catania 45 29 13 6 10
9-Udinese 41 29 10 11 8
10-Parma 35 29 9 8 12
11-Cagliari 35 29 9 8 12
12-Sampdoria 35 28 10 6 12
13-Chievo 35 29 10 5 14
14-Torino 35 29 8 12 9
15-Bologna 35 29 10 5 14
16-Atalanta 33 29 10 5 14
17-Genoa 26 29 6 8 15
18-Siena 25 29 8 7 14
19-Pescara 21 29 6 3 20
20-Palermo 21 29 3 12 14

ItálIa
SerIe a

ueFa
euroPa league

lIga doS
       CamPeõeS

quarTOs-dE-FinaL

 1ª Mão 2ª Mão 
Málaga -B. Dortmund 02/04   10/04  
Bayern M.-Juventus 02/04   10/04
R. Madrid-Galatasaray 03/04   09/04
Paris SG-Barcelona 03/04 09/04

quarTOs-dE-FinaL

 1ª Mão 2ª Mão 
Chelsea-Rubin Kazan 04/04   11/04
Tottenham-FC Basel 04/04 11/04
Fenerbahçe -Lazio 04/04 11/04
Benfica-Newcastle 04/04 11/04

SOBE e desce

SC Braga 0-0 (3-2)g.p. Benfica

FC Porto vs Rio Ave
2013-04-03 às 11:45

mEias-Finais
 1ª Mão 2ª Mão
Guimarães - Belenenses 27/03  17/04
P. Ferreira - Benfica   0-2  17/04

mEias-Finais

f1: sebastian vetel venceu... 
mas não convenceu!

q uente, extremamente 
quente e húmido aqui 

nesta parte da Ásia! 
Para melhor vos dar uma 

ideia estamos com cerca de 
quarenta graus e até choveu! 
e tal como vos havia comuni-
cado ca estou eu, agora já na 
Tailândia, de onde vos escrevo 
esta reportagem (e de onde vos 
virei com uma crónica sobre 
este pais e o Japão ) e isto logo 
depois do segundo Grande 
Prémio da época a ser corrido 
na Malásia, mais precisamen-
te em Kuala Lumpur e aon-
de o domínio da Red Bull se 
mostrou muito mais forte logo 
após a largada, com Sebastian 
Vettel a vencer pela primeira 
vez este ano. 
Seguido pelo australiano 

Mark Webber, o seu compa-
nheiro, e do inglês Lewis Ha-
milton, da Mercedes. 
Logo que terminou a corrida  

Sebastian Vetel pediu descul-
pas a Mark Webber dizendo  
“cometi um erro devíamos  ter 
mantido as posições. Peço des-
culpa ao Mark (Webber), pois 
arrisquei muito e portei-me mal. 
O resultado não muda, mas não 
fiz de propósito”, disse. 
A quarta posição ficou com 

um insatisfeito Nico Rosberg, 
companheiro de Hamilton, que 
pediu durante as últimas voltas 
por diversas vezes permissão 

para ultrapassar o inglês, mas 
que foi negada insistentemente 
pelo seu chefe de equipe Ross 
Brawn. Brawn alegou que o 
ritmo de Hamilton era fraco a 
pedido da equipe alemã. No en-
tanto Hamilton foi categórico e 
disse: “quem devia estar no meu 
lugar era o Nico”.
O brasileiro Felipe Massa, da 

Ferrari, ficou com a quinta po-

sição, depois de ter largado em 
segundo, evitando um toque na 
largada e, ao tirar o pé, ter perdi-
do muitas posições, ainda assim 
recuperou algumas e terminou 
nos pontos.
Fernando Alonso deu um toque 

no Red Bull RB9 de Sebastian 
Vettel na primeira volta da cor-
rida, e ficou com a asa dianteira 

da sua Ferrari F138 danificada. 
Na volta seguinte esta se soltou 
e ficou presa debaixo do carro 
do espanhol, que saiu da pista, 
ficando imobilizado na gravilha. 
Além de largada com a pista 

molhada pela chuva que caiu 
uma hora antes, a corrida tam-
bém foi marcada por proble-
mas em alguns pit-stops, que 
causaram o abandono dos dois 

carros da Force India e tam-
bém do inglês Jenson Button, 
da McLaren, e diversos outros 
abandonos ,Somente 16 carros 
terminaram a prova. 
A Fórmula 1 volta dentro 

três semanas com o GP da 
China, que será disputado en-
tre os dias 12 e 14 de abril.

Hélder Dias

benfica: Quando tudo sai bem
No sábado, Jorge Jesus prometeu toda a carne no 

assador, o que significa um por que não? perante a 
possibilidade de levar a equipa até ao fim na Liga 
Europa. No domingo ficou com mais dois pontos 
de vantagem sobre o F.C. Porto. Agora são quatro, 
o que significa que o campeão já não precisará só de 
vencer o clássico do Dragão para festejar novo título.

O primeiro facto significa que Jesus se cansou da gestão e vai 
pensar a sério na Europa. Aliás, acho que sempre pensou. Pelo 
que disse na conferência, colocará como meta passar o Newcas-
tle. Face ao que foi o sorteio, se isso suceder o Benfica poderá de 
facto pensar em estar na final, desta vez em Amesterdão. Algo 
novo para o treinador que sempre que pode fala no que ainda 
não conseguiu ganhar. Aliás, é justo duvidar se as prioridades do 
clubes são exatamente as do treinador, algo que será testado nas 
próximas semanas. O segundo facto decorreu da goleada em Gui-
marães, um resultado que nada tem a ver com o jogo, construído 
com inequívoco mérito, mas também com a mesma felicidade que 
já tinha sido detetada em Bordéus. Em França, o Benfica marcou 
duas vezes no minuto seguinte ao golo do adversário. O que não é 
proibido, apenas raro. E só possível por o Bordéus ser ligeiramen-
te mais fraco do que aquilo que pretendeu fazer crer Jorge Jesus.
Em Guimarães o Benfica rematou oito vezes em direção à baliza, 

fez quatro golos. Também não é proibido, apenas pouco comum. 
De resto, aquilo a que convencionou chamar-se sorte do jogo, a 
existir, esteve toda do lado encarnado: o golo de grande penalida-
de no melhor período do Vitória, a expulsão muito forçada, aquela 
defesa de Artur sentado na linha de baliza, o terceiro golo entre as 
pernas do defesa. Tudo o que podia ter saído bem ao Benfica, saiu. 
No final, festejou exatamente o mesmo resultado que o F.C. Porto 
ali tinha conseguido: 4-0.
A verdade é que o Benfica aparece nesta fase da temporada com 

muita confiança, jogadores mais crescidos e diversas soluções. O 
que pode de facto ajudar a ter sucesso em três competições, nos 
dois meses mais importantes da época.
O ponto mais forte parece ser o facto de o Benfica funcionar 

como equipa. Curiosamente, nenhum jogador aparece em extraor-
dinário momento de forma, antes existe ali um equilíbrio. Maxi 
recuperou algum fôlego, Garay e Jardel têm aguentado as ausên-
cias de Luisão, Melgarejo já não suscita dúvidas.
Enfrenta agora o último desafio.



A Voz de PortugAl  |  27 de mArço de 2013  |  P. 39

os dois papéis
de augusto inácio
Treinador do Moreirense e diretor de futebol do Sporting

Em fevereiro o presidente do Moreirense elogiou pu-
blicamente Augusto Inácio por o ter informado que es-
taria com Bruno de Carvalho nas eleições do Sporting. 
Hoje era treinador do Moreirense, no final da época 
responderia pelo futebol do Sporting. Como há dois 
anos. Mas ao contrário do que sucedeu em 2011, desta 

vez Bruno de Carvalho venceu e em Abril o Moreirense estará em 
Alvalade para defrontar o Sporting. Com Inácio no banco da equi-
pa de Moreira de Cónegos.
Sempre elogiei culturas onde as coisas são definidas com clare-

za, em janeiro já sabemos que o treinador x não continuará e isso 
não tem problema nenhum. Por exemplo o que está a passar-se 
no Bayern Munique, com Heynckes e Guardiola. Um já sabe que 
vai embora, o outro já anda a aprender alemão. É claro para toda 
a gente, a equipa continua a ganhar. É assim porque os dirigentes 
devem ter percebido que a especulação seria bem mais difícil de 
gerir. É melhor para todos. Mas neste caso é diferente. Estamos na 
fase decisiva do campeonato, Moreirense e Sporting têm tudo para 
esclarecer na época 2012/13. Sem colocar em causa a honestidade 
dos envolvidos, não vejo quem pode beneficiar com isto. O Morei-
rense precisa de um treinador a tempo inteiro, concentrado apenas 
em ajudar o clube a manter-se. O que de resto tem sucedido, Inácio 
entrou muito bem e os resultados têm aparecido. Só que o Spor-
ting também precisa de quem ajude a fechar bem esta temporada e 
sobretudo a preparar a próxima. Como vai Inácio participar neste 
processo? Por mail, por sms? Nas folgas? É assim que começa a 
estrutura do futebol de Bruno de Carvalho?
Acresce que poucos minutos depois da vitória de Bruno de Carva-

lho já Augusto Inácio estava a dizer coisas sobre o futuro da equipa 
de futebol do Sporting, dando opiniões sobre a importância da for-
mação e a necessidade de reforços para a próxima época.
Não vejo como podem os dois papéis de Augusto Inácio ser com-

patíveis. Admito que posso ser eu que não estou a ver a beleza da 
situação. Mas então ajudem-me, por favor.

sobe e DESCE

Pedro Barbosa

1-Impact	Montréal		 4	 4	 0	 0	 6	 2	 12
2-Columbus	Crew	 4	 2	 1	 1	 7	 4	 7
3-Houston	Dynamo	 3	 2	 0	 1	 6	 4	 6
4-Philadelphia	Union	 3	 2	 0	 1	 4	 4	 6
5-Sporting	KC	 4	 1	 2	 1	 4	 3	 5
6-NE	Revolution	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 4
7-DC	United	 4	 1	 1	 2	 2	 4	 4
8-Toronto	FC	 3	 1	 0	 2	 3	 4	 3
9-NY	Red	Bulls	 4	 0	 2	 2	 4	 6	 2
10-Chicago	Fire	 4	 0	 1	 3	 1	 9	 1

	 	 J	 V	 E	 D	 GM	GS	 P
GRUPO	ESTE

1-FC	Dallas	 4	 3	 0	 1	 7	 5	 9
2-LA	Galaxy	 3	 2	 1	 0	 6	 1	 7
3-Chivas	USA	 4	 2	 1	 1	 8	 6	 7
4-SJ	Earthquakes	 4	 2	 1	 1	 4	 4	 7
5-Vancouver	Whitecaps	 3	 2	 0	 1	 4	 3	 6
6-Real	Salt	Lake	 4	 1	 1	 2	 3	 4	 4
7-Portland	Timbers	 3	 0	 2	 1	 5	 6	 2
8-Seattle	Sounders	 3	 0	 1	 2	 1	 3	 1
9-Colorado	Rapids	 4	 0	 1	 3	 2	 5	 1

	 	 J	 V	 E	 D	 GM	GS	 P
GRUPO	OESTE

dOminGO, 24 marçO
CHICAGO FIRE 1-4 CHiVas usa

La GaLaxy 1-0 COLORADO RAPIDS
sj EarTHquakEs 1-0 SEATTLE SOUNDERS

HOusTOn dynamO 2-1 VANCOUVER WHITECAPS
FC daLLas 2-0 REAL SALT LAKE

sáBadO, 23 marçO
impaCT mOnTréaL 1-0 NY RED BULLS

NE REVOLUTION 0-0 SPORTING KC
DC UNITED 1-2 COLumBus CrEW

sáBadO, 30 marçO
TORONTO FC VS LA GALAxY

NY RED BULLS VS PHILADELPHIA UNION
NE REVOLUTION VS FC DALLAS

COLORADO RAPIDS VS PORTLAND TIMBERS
dOminGO, 31 marçO

SPORTING KC VS IMPACT MONTRÉAL
HOUSTON DYNAMO VS SJ EARTHQUAKES
REAL SALT LAKE VS SEATTLE SOUNDERS
CHIVAS USA VS VANCOUVER WHITECAPS

a “remontada” vista
em camp nou

Pedro Barbosa esteve em 
Camp Nou e assistiu a 

uma noite histórica na Liga 
dos Campeões. Ele conta-
-nos como foi viver ao vivo o 
Barcelona-milan, 4-0.
1. Camp Nou a rebentar. Am-

biente fantástico. Arrepiante a 
forma como poucos minutos 
antes do início do jogo, o pú-
blico cantou o hino do Barce-
lona e o amarelo, azul e ver-
melho coloriu Camp Nou. O 
apoio foi constante. Eles acre-
ditavam na «remontada».
2. O Barcelona com a mesma 

filosofia de sempre, desta vez 
sem Puyol mas com o regres-
so do pequeno maestro Xavi. 
A pressionarem desde o apito 
inicial e a recuperarem muitas 
bolas (o que faltou no jogo da 

primeira mão) não deixaram 
o Milan respirar. Foram pa-
cientes, por vezes lentos mas 

a levar a água ao seu moinho. 
A primeira parte é de total do-
mínio e só um ou outro erro 
cometido dizia que o Milan 
estava no jogo.
Os golos são a consequên-

cia desse domínio. A segunda 
parte trouxe um Barcelona a 
tentar o mesmo jogo mas a não 
conseguir, por mérito do ad-
versário. Teve momentos em 
que foi obrigado a defender e 
aí os catalães revelavam algu-
ma insegurança.
O terceiro golo devia ter tra-

zido mais tranquilidade mas 
isso não aconteceu. As gran-
des equipas também têm de 
sofrer e apesar de não estarem 
habituados, os jogadores do 
Barcelona fizeram-no.
O público sabia que já tinham 

dado tudo e era necessário 
aguentar por isso só restava 
apoiar.
3. O Milan surgiu fechado 

atrás e sempre com muitos jo-

gadores. Uma estrutura sem-
pre defensiva e apenas a des-
montou em alguns momentos 

da segunda parte. Raramente 
quis jogar e quando o fazia era 
a velocidade de El Sharawy 
que procuravam mas era in-
suficiente a jogar no erro do 
adversário quase conseguia ter 
sucesso.
Na segunda parte mudou a 

forma de jogar, pressionando 
mais a frente tentando abran-
ger o campo. Já era tarde e os 
espacos deixados acabaram 
por ser fatais.
4. Jordi Roura tem tido a ta-

refa de liderar a equipa no mo-
mento menos positivo dos úl-
timos anos. Não foi contratado 
para isso e ficou apenas com a 
melhor equipa nas mãos. Nao 
é o líder que a equipa precisa 
mas não deixa de estar ligado 
a esta fase. Ontem mereceu 
festejar.
5. Allegri pensou numa es-

tratégia defensiva na primei-
ra parte e na segunda quando 
quis pressionar na frente in-
tranquilizou a defesa cule mas 
não mais do que isso. O derro-
tado da noite.
6. No meu entender, estes fo-

ram os momentos do jogo: a 
excelente entrada do Barcelo-
na, com o golo aos cinco mi-
nutos a dizer que acreditava na 
reviravolta. Erro de Maschera-
no, bola no poste de Valdés e 
no mesmo minutos o segundo 
golo do Barcelona. O quarto 
golo, mesmo no fim, que trou-
xe tranquilidade e certeza da 
passagem.
7. A figura mais uma vez foi 

Messi e ele decidiu. Marcou, 
pressionou e ajudou no pro-
cesso defensivo da equipa num 
momento em que também é 
preciso algo mais do que jogar 
bem e ter qualidade.

O treinador português diz 
que não foi à mais re-

cente Gala da FIFA porque 
várias pessoas lhe ligaram a 
dizer que votaram nele e que 
o voto apareceu noutro. 
José Mourinho revelou, 

numa entrevista à RTP, que 
não marcou presença na mais 
recente Gala da FIFA porque 
várias pessoas lhe ligaram a 
dizer que votaram nele, mas 
que o voto foi parar a outro 
treinador.
“Arrependido? Não, de ma-

neira nenhuma. Foi a decisão 
certa. Quando mais do que 
uma, duas, três pessoas me li-
gam a dizer ‘eu votei em ti e o 

voto apareceu noutro’ eu deci-
di não ir”, afirmou.
A FIFA já desmentiu José 

Mourinho através de um curto 

polémica mourinHo
acusa fifa de fraude

comentário. “A lista publicada 
da votação para o prémio de 
melhor treinador do ano está 
correcta”, podia ler-se.
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