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esPírito santo em hoChelaga
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missão santa Cruz tem FaCebook
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A 13 de maio de 1953, o navio satúrnia chegou a Halifax, com os primeiros emigrantes 
portugueses, que vieram directamente de Portugal para o Canadá. Antes disso, a imi-

gração passava entre outros, pelos Estados Unidos ou pela Venezuela. 

A primeira festa, associativa, do Espírito Santo deste ano, teve 
lugar, a semana passada, na Associação Portuguesa do Espíri-

to Santo, em Hochelaga. A coroação coincidiu com o dia das Mães 
(talvez por isso foi menos concorrida).
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bAlANÇA: Carta Dominante: o Jul-
gamento, que significa Novo Ciclo de 
Vida. Amor: Encontra-se num perío-
do difícil, mas a sua força de vontade 
para vencer esta fase será grande. Ar-

risque! O sucesso espera por si! Saúde: A sua 
autoestima anda muito em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais 
gosta, mas com cuidado que a vida está difícil.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

EscOrPIÃO: Carta Dominante: 7 de 
Paus, que significa Discussão, Nego-
ciação Difícil. Amor: Tenderá a parti-
lhar mais as suas ideias e sentimentos 
com o seu par. Saúde: Cuidado com 

a linha, faça exercício. Dinheiro: Os negócios 
serão propícios nesta altura.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

sAgITárIO: Carta Dominante: 8 de 
Copas, que significa Concretização, 
Felicidade. Amor: Para que a sua rela-
ção seja duradoura aposte no roman-
tismo e compreensão. Desenvolva 

a sua clareza mental, emocional e espiritual. 
Saúde: Beba mais leite, o cálcio é importante 
para os ossos. Dinheiro: Tenha cuidado com a 
forma como canaliza os seus rendimentos.
Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

cAPrIcórNIO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Espadas, que significa Guerreiro, Cuidado.

Amor: Provável desentendimento com 
alguém que lhe é muito especial. Fale 
sobre o que sente com carinho e ho-
nestidade. Saúde: Faça exercício físi-
co. Dinheiro: Provável descida do seu 

poder de compra. 
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59

AQuárIO: Carta Dominante: Cava-
leiro de Copas, que significa Proposta 
Vantajosa. Amor: Dê mais atenção aos 
seus filhos. O exemplo de um lar har-
monioso é a maior felicidade que lhes 

pode dar! Saúde: Evite ambientes poluídos.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de tra-
balho. Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

PEIxEs: Carta Dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Uma relação que 
já está desgastada poderá terminar. Aprenda 

a escrever novas páginas no livro da 
sua vida! Saúde: Possíveis dores no 
corpo, sem motivo aparente.
Dinheiro: Se gastar em demasia pode-
rá não ter dinheiro para pagar as con-

tas que já são certas.
Números da sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

cArNEIrO: Carta Dominante: 4 de 
Espadas, que significa Inquietação, 
agitação. Amor: Ajude o seu compa-
nheiro, dando-lhe mais atenção. Que o 
seu sorriso ilumine todos em seu redor! 

Saúde: Poderá ter problemas respiratórios. Di-
nheiro: Esta não é altura para arriscar em negó-
cios. Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30

TOurO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Ouros, que significa Pessoa Útil, 
Maturidade.
Amor: Uma nova amizade ou uma re-
lação mais séria poderá surgir. Que o 

futuro lhe seja risonho!
Saúde: A sua emoção será a causa de alguns 
desequilíbrios físicos. 
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2

gémEOs: Carta Dominante: Rainha 
de Copas, que significa Amiga Since-
ra. Amor: Um amigo poderá precisar 
de desabafar consigo. Abra o seu co-
ração e partilhe o que sente. Saúde: 

Beba mais sumos naturais. Dinheiro: Este é 
um período em que pode fazer uma pequena 
extravagância, mas não se exceda.
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

cArANguEjO: Carta Dominante: 6 
de Ouros, que significa Generosida-
de. Amor: Saia e divirta-se mais com 
o seu companheiro. Exercitar a arte 
de ser feliz é muito divertido! Saúde: 

Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Desejará 
presentear os seus familiares mais queridos.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

lEÃO: Carta Dominante: 4 de Copas, 
que significa Desgosto. Amor: Escolha 
bem as amizades se não quer sofrer 
desilusões. Procure ter uma vida de 
paz e amor.

Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de 
irritação. Procure divertir-se e relaxar mais. Di-
nheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

vIrgEm: Carta Dominante: a Impera-
triz, que significa Realização.
Amor: A sua simpatia poderá despertar 
nos outros um sentimento mais forte 
por si. Olhe tudo com amor, assim a 

vida será uma festa!
Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

.
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horósCoPo Maria Helena Martins

Programação 
semanal

QuArTA-fEIrA
15 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
 jardim Da celeste
09:41 código de bairro
10:09 Alta Pressão
10:38 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:01 surf report
14:14 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 De carasDireto
16:33 Portugueses Pelo mundo
 salvador Da bahia
17:16 correspondentes
17:45 Anticrise
18:08 O Preço certo
19:00 24 Horas
20:01 sinais de vida
20:44 Telejornal madeira
21:20 Telejornal - Açores
21:52 Portugal Aqui Tão Perto
22:50 A guerra
 A guerra colonial
23:57 24 Horas
00:3 3Inesquecível

QuINTA-fEIrA
16 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 código de bairro
10:15 biosfera
10:45 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 surf Total
14:14 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:01 linha da frente
16:30 PEOPlE & PAsTéIs
17:15 Iniciativa
17:45 Anticrise
18:15 O Preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 sinais de vida
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:52 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 música maestro
23:30grandes
 Quadros Portugueses
00:09 24 Horas
00:30 moda Portugal
01:00As linhas de Torres

sExTA-fEIrA
17 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
07:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 Ingrediente secreto
 fAvAs
10:15 Iniciativa
10:45 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 cidades 4.0
14:15 rebelde way
15:00 TelejornalDireto
16:00 A semana de Nuno
  morais sarmento
16:30 sexta às 9Direto
17:00 vIvA A mÚsIcA
17:45 Anticrise
18:15 O Preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 sinais de vida
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Esta é a minha família
23:30 mundo golfe
00:00 24 Horas
00:30 A semana de Nuno
 morais sarmento
01:00 sexta às 9
01:30 vIvEr é fácIl

sábADO
18 DE mAIO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:30 consigo
03:00 bom Dia Portugal 
04:00 zig zag
05:00 biosfera
05:30 código de bairro
 cAxINAs
 AcADEmIA rTP
06:00 Esta é a minha família
06:45 grandes 
 Quadros Portugueses
 sANTA rITA PINTOr
07:15 Pai à força
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 zig zag

09:45 Nós
10:15 Podium
11:15 O Último Tesouro
12:00 Atlântida AçoresDireto
13:30 Austrália contacto
14:00 sagrada família
15:00 TelejornalDireto
15:30 futebol: 
 liga zON-sagres
17:15 Esta é a minha família
17:45 feitos ao bife
18:15 música maestro
19:00 24 HorasDireto
20:00 Hotel 5 Estrelas
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Depois do Adeus
22:45 Herman 2013
23:45 cidades 4.0
00:01 24 Horas
00:30 Austrália contacto
01:00 DOcumENTárIO

DOmINgO
19 DE mAIO                               
02:00 áfric@global
02:30 INIcIATIvA
03:00 bom Dia Portugal
04:00 zig zag
05:00 Eucaristia Dominical
06:00 surf report
06:15 futsal
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 zig zag
09:45 Aqui Portugal
12:45 mundo golfe
13:15 Poplusa
 samuel Úria
14:15 cidade Despida
15:00 TelejornalDireto
16:00 A Opinião de
 josé sócrates
16:30 grandes
 Quadros Portugueses
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 A mãe do
 senhor ministro
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 somos Nós
23:15 Anticrise
00:00 24 Horas
00:30 linha da frente
01:00 viva A música

sEguNDA-fEIrA
20 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:16 zig zag
09:45 código de bairro
10:15 Palácios de Portugal
10:42 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 surf Total
14:11 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 Termómetro Político
16:33 Planeta música
17:45 venezuela contacto
18:15 O Preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 sinais de vida
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Prós e contras
23:15 Os compadres
00:00 24 Horas
00:30 venezuela contacto
01:00 A História dos Açores

TErÇA-fEIrA
21 DE mAIO                              
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 código de bairro
10:15 mundo golfe
10:45 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:01 surf Total
14:13 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 O Nosso Tempo
16:32 Hotel 5 Estrelas
17:16 Portugal Negócios
17:43 Anticrise
18:15 O Preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:01 sinais de vida
20:44 Telejornal madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:53 Portugal Aqui Tão Perto
22:46 Portugueses Pelo mundo
23:27 Em reportagem (madeira)
00:00 24 Horas
00:30 Portugal Negócios
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esPírito santo em anJou
O Centro Comunitário do Espírito Santo convida a todos a virem rezar o terço a partir das 19h30 
do 19 ao 25 de maio na sua sede.
A benção das pensões será no dia 24 de maio às 19h30 e as pensões serão distribuídas no dia 
25 de maio. Convidamos também todos a virem à bezerrada no farme Clément Poissant. São 
todos bem-vindos.

PartiCiPação das motas nas Festas do
senhor sto Cristo dos milagres
Bom, chegou a hora informar os amantes de motas que queiram participar nas grandiosas festas 
do Santo Cristo de Montreal, a hora e a forma que o Sr. Padre José Maria Cardoso, reponsável 
das festas, me informou afim de que tudo possa correr da melhor maneira. Vamo-nos encontrar 
na rua Rachel, no canto das ruas Rachel e St-Laurent por volta das 16h30, no sábado dia 18 de 
maio, para depois nos aproximar-mos da Igreja. Em seguida as motas vão estar na frente das 
portas, em duas linhas e a Imagem do Senhor vai passar no meio. Todos os “motards” são bem-
-vindos. Boas curvas. Para mais informações José de Sousa: 514-815-3574.

Portugalíssimo Produtora:
rosa velosa

linha aberta: 
514.483.2362

contacto publicitário: 
514.366.2888

Domingo das 15h às 18h | 35 York, westmount, H3z 2z5
rvelosa@videotron.ca

grandiosas Festas em honra
do senhor santo Cristo dos milagres
Informamos que a grandiosas festas em honra do senhor santo 
cristo dos milagres vão-se realizar nos dias 18, 19 e 20 de maio. 
sábado 18 de maio: 18h00- mudança da imagem seguida de Eu-
caristia. Domingo 19 de maio: 14h00-missa da festa; 16h00- Pro-
cissão. segunda-feira 20 de maio: 16h00- missa de encerramento.
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Manuel de
sequeira Rodrigues
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal Est
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
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Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est
(Près de Chistophe-Colomb)
514-278-2900
Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861

39$ os minutos
através do Canadá
os dados

Aumentamos
o valor, mas,
não o preço

-----------------

por
mês1

3X
2X
e muito mais

150  450 minutos de dia através do Canadá2

200  400 Mo de dados3

Mensagem texto, imagens e vídeo internacionais ilimitados4

Noites a partir das 18h e fi ns-de-semana ilimitado através do Canadá2

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

v
v

v
v

v

0$ Economizem 450$

com entendimento Balance24 de 2 anos6

450$ sem entendimento Balance24

Um mês gratuito
Com entendimento Balance24 de 2 anos

*

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

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

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

o dinheiro Pode ComPrar tudo 

Observar as últimas décadas de ocupação do espaço 
público, por uns quantos presidentes de camaras 

que utilizaram os seus partidos políticos, fundados à úl-
tima hora e provocando um início de pânico eleitoral 
com a nódoa: Ou nós ou a desgraça. Obriga a correr os 
caminhos entre os dirigentes e a população que acredi-
tou em vários messias de partidos sem história.
Uma senhora disse-me: Votei sempre pelo senhor Vai-

llancourt, mas nas próximas eleições não vou votar, 
para verem que tenho princípios. Ora este tipo de com-
panheirismo de sofá, não aprova uma democracia que 
requer a participação de todos e uma justiça económica. 
Esta justiça ainda não existe no pensamento de quem 
paga os seus impostos, para ter direito aos serviços de 
água potável, recolha de lixo, bibliotecas, educação, es-
tradas, luz, saúde etc… um conjunto de bens essenciais 
à vida de todos, sem favores. Esta tempestade é um forte 
sinal que dá vontade de escutar a cidade, descer da casa 
e passear os ouvidos pelo bairro e sentir o mal-estar, com 
a alma aberta, é o papel social de todos, que amam uma 
vida em paz e onde o dinheiro não pode comprar votos, 
nem os direitos humanos. Ultrapassar sim o medo da 
mudança, antes do cidadão ser obrigado a mudar.
A saída da sena política dos dirigentes que não virão 

nada… não irá impedir, que perdurem os problemas 
relacionados com a exploração dos nossos recursos pe-
los alunos da mesma escola. Despertar as consciências 
adormecidas no sofá , que dizem que já não acreditam 
em nada é evitar a catástrofe. É triste que todos os ci-
dadãos que lutam pela democracia e justiça económi-
ca, com a esperança de impedir os abusos de cidadãos, 
grandes na carteira ou no posto social, mas com coração 
podre, têm sido homens a abater. E essa ressonância 
também se nota hoje, nas perseguições de que são alvo 
alguns porta-vozes desta nova geração. Não sei se os 
historiadores farão um dia um balanço positivo ou ne-
gativo! Mas uma coisa é certa, os que se recusam a re-
conhecer que estes comportamentos em geral só deixam 
azedume e más recordações, gostam de guardar o copo 
meio cheio. A pressão popular e a justiça empurrou esta 
sujidade pela porta fora e há muitos aspectos que não 
podem ficar escondidos, naqueles que a personificam. 
Os eleitores têm agora o amargo de dividir a fatura do 
défice ou a utilização de outros métodos para pagar a 

divida, como foi o caso no ano de 2012, onde Gerald 
Tremblay, abateu-se sobre os automobilistas, através 
dos policias: Vocês têm de ser mais severos porque a 
câmara tem um buraco negativo de 15 milhões de dó-
lares, esta declaração está escrita. Estamos a assistir a 
uma ditadura em nome da segurança rodoviária, com 
câmaras fotográficas nas estradas, velocidades reduzi-
das a 30 Km, fora de zonas escolares, novos parquíme-
tros que não devolvem o dinheiro do tempo não utiliza-
do mesmo se a tecnologia o permite. Tudo serve para 
arranjar dinheiro, até multar o cidadão na passadeira. É 
espantoso o comportamento dos novos senhores admi-
nistradores, públicos e privados.
Como pode um país ceder aos cantos de sereia do di-

nheiro fácil?
Os argumentos adiantados para tudo justificar na vida, 

eludem qualquer debate sobre a natureza da construção 
democrática da sociedade.  Podemos rir, perante o es-
pectáculo do canalha, mas quando esta veia picaresca 
passa a ser um modo de vida ou, ainda pior de Gover-

no, as consequências ficam para durar: Porque as nos-
sas falhas de agora existem apenas para lembrar as de 
ontem. Entre estas falhas, o emprego de um vocabulário 
pervertido é destinado a afastar a realidade. A classe po-
lítica em geral e os economistas na sua imensa maioria 
não refletiram um segundo nas consequências de uma 
decisão que está, apesar disso, na raiz da crise actual. 
Numa palavra é toda a estrutura política e económica, 
que está a ser minada.
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mArQuEs guEDEs cONDENA vIOlêNcIA cON-
TrA rEPórTErEs DA ANTENA 1 NO DrAgÃO
O ministro da Presidência repudia as agressões de 
que foram alvo um jornalista e um técnico da Antena 
1, no sábado, junto ao Estádio do Dragão. Marques 
Guedes pede mão firme às forças policiais. ...
PrOfEssOrA DO 4.º ANO AfAsTADA
POr mAus TrATOs A AluNOs
Uma professora foi proibida de dar aulas por sus-
peita de maus tratos a alunos numa escola da Ama-
dora. Para já a direção não faz declarações sobre a 
decisão da Procuradoria Distrital de Lisboa. ...
PErEgrINOs DETErmINADOs rumO A fáTImA
Dormir numa tenda é apenas mais um dos sacrifí-
cios que os peregrinos dizem estar dispostos a fa-
zer para levar por diante as suas promessas. ...
mODErNIzAÇÃO DO 
cAmINHO-DE-fErrO NÃO sAI DO PAPEl
A modernização da ligação ferroviária entre o Porto 
e Vigo é uma das promessas políticas por cumprir 
e que saiu de anteriores cimeiras ibéricas. Depois 
de cair o projecto do TGV, Portugal e Espanha con-
cordara...
rEcuPErADO um DOs TOurOs
fugIDO Em vIANA DO cAsTElO
Um dos dois touros que tinha fugido em Viana do 
Castelo já foi capturado. O animal, considerado o 
mais agressivo, estava desaparecido desde o dia 6 
deste mês. Foi localizado a cerca de 4 Kms da casa 
do proprietario...
ENOrmE AfluêNcIA
DE PErEgrINOs A fáTImA
Milhares de pessoas participaram em Fátima nas 
procissão das velas. É um dos principais momentos 
da celebração dos 96 anos das aparições. O Arce-
bispo do Rio de Janeiro preside à peregrinação...
jOvENs PrOcurAm EsPErANÇA NO fuTurO 
NO sANTuárIO DE fáTImA
As celebrações de Nossa Senhora de Fátima que 
decorreram, no Santuário de Fátima, reúniram mi-
lhares de peregrinos, pessoas de todas as idades, 
de todas as classes sociais, que procuram esperan-
ça no futuro...
POrTugAl vAI vENDEr
DOzE cAÇAs f-16 à rOméNIA
O negócio está bem encaminhado, indicou à Antena 
1 o ministro da Defesa, que adiantou que até junho 
próximo, o processo estará concluído, prazo defini-
do em conjunto com o homólogo da romeno. ...
cAmPANHA AlErTA PArA rIscOs DE cONsu-
mIr PrODuTOs NATurAIs cOm mEDIcAmENTOs
O Observatório de Interações Planta-Medicamento 
(OIMP/FFUC) lançou uma campanha para sensibi-
lizar a população dos riscos que corre ao consumir 
medicamentos com produtos naturais, como chás e 
suplementos...
POrTuguês NA cOrrIDA
AO mElHOr EmPrEgO DO muNDO
Há um português na corrida o melhor emprego do 
mundo, a iniciativa é promovida pelo turismo aus-
traliano e há 6 vagas em aberto. João Ribeiro está 
entre os 25 finalistas para uma das categorias ...

bOlO cOm 500 QuIlOs Em TONDElA
Em Tondela, terminou a confeção de um bolo com 
500 quilos. A cobertura tem a imagem do santuário 
de Fátima. O bolo foi distribuído pela população e 
assim ajudar uma instituição de apoio a deficien-
tes...
NOvO EsPEcTrO DE crIsE
POlíTIcA NA bulgárIA
O partido conservador GERB venceu as eleições 
legislativas na Bulgária, mas não tem maioria. O 
ex-primeiro-ministro Boiko Borisov está assim de 
regresso ao poder, depois de ter sido afastado em 
fevereiro...
sHArIf rEgrEssA AO PODEr NO PAQuIsTÃO 
14 ANOs DEPOIs DO gOlPE DE musHArrAf
Foi num cenário de violência e instabilidade que 
o antigo primeiro-ministro Nawaz Sharif garantiu o 
regresso ao poder, 14 anos após ter sido deposto 
num golpe de Estado liderado pelo general Pervez 
Musharraf....

gira o mundo mais de meio milhão de Peregrinos 
rumaram ao santuário de Fátima

Cerca de 570 mil pessoas estiveram no santuá-
rio de Fátima, em dois dias de peregrinação, 

300 mil no domingo e 270 mil esta segunda-feira, 
disse à agência Lusa fonte da instituição.
 
De entre os peregrinos que rumaram ao Santuário 

da Cova da Iria, mais de 37 mil chegaram a pé, de 
vários pontos do país, adiantou. A fonte indicou ain-
da que, desde o início da peregrinação, no domingo 
e até às 14h00 de hoje, foram derretidas no tocheiro 
do Santuário da Cova da Iria mais de 26 toneladas 
de velas. A entrega de velas para derreter no tochei-
ro do Santuário é uma das formas mais tradicionais 
de cumprimento de promessas no santuário de Fá-
tima. As de diversos tamanhos, apresentam formas 
diversas que vão de figuras humanas a reproduções 
de órgãos do corpo humano. Nos dois dias de pere-
grinação, até às 13:00 de hoje, e de acordo com o Co-
mandante Operacional Distrital (CODIS) de Santa-
rém, Joaquim Chambel, registaram-se 147 situações 
de emergência médica, com dois feridos graves e 145 

ligeiros. Desses feridos “foram feitas 25 evacuações 
para hospitais fora de Fátima”, disse à Lusa o respon-
sável operacional da Proteção Civil. Já nos postos de 
socorro instalados em redor do santuário foram as-
sistidas 1.267 pessoas, adiantou. Foram ainda apoia-
dos 44 peregrinos “que estavam perdidos” por des-
conhecerem o local onde se encontrava o autocarro 
que os transportou até Fátima.”No global correu tudo 
normalmente, dentro do que era expectável”, afirmou 
Joaquim Chambel.

ministro Canadiano elogia
trabalhadores Portugueses
O ministro das Finanças do Ontário, o lusodes-

cendente Charles sousa, revelou este domin-
go que a província deverá quintuplicar o núme-
ro de vagas para imigrantes, elogiando a “muita 
qualidade dos trabalhadores” portugueses.

“Temos vagas de emprego no Ontário e sabemos 
que há muitos imigrantes portugueses. Gostava de 
os poder ajudar”, referiu o luso-canadiano, durante o 
jantar das comemorações dos 60 anos da emigração 
lusa no país.A província tem direito a mil vagas por 
ano para trabalhadores estrangeiros mas o objectivo 
é quintuplicar esse número devido às necessidades de 
mão-de-obra, nomeadamente na área da construção 
civil.”Temos direito a mil [vagas] mas estou a tentar 

aumentar para os cinco mil”, afirmou, esperando que 
o país aumente também o número de “50 mil para 
75 mil” o número de autorização para estrangeiros, 
sendo que 75 por cento destes casos “devem ser tra-
balhadores” solicitados pelas empresas canadianas, 

explicou Charles Sousa.”Como repre-
sentante do Governo da Província do 
Ontário, sabemos perfeitamente que 
precisamos de mais emigrantes, prin-
cipalmente aqueles com o saber, com 
a noção, a educação, mas também as 
competências” necessárias ao país, 
frisou Charles Sousa. A vinda de tra-
balhadores qualificados permitiria ao 
Ontário “ver crescer a sua economia e 
competitividade”, salientou”. 

Precisamos de trabalhadores qualificados, Portugal 
oferece muita qualidade”, referiu. A construção civil 
é uma das áreas com mais carências, mas Charles 
Sousa também diz que há lacunas em áreas “aca-
démicas, de engenharia, e nas minas localizados no 
norte do Ontário”.
“Precisamos de pessoas que querem trabalhar, e os 

portugueses têm essa preparação”, elogiou.
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PAPA frANcIscO ENvIA
mENsAgEm A AbENÇOAr PErEgrINOs
O papa Francisco enviou uma mensagem a abençoar os milhares 
de peregrinos que encheram o recinto da Cova de Iria no último 
dia da peregrinação dos dias 12 e 13 de maio....

rAsTrEIO DE cANcrO cuTâNEO NO HDEs
O Hospital do Divino Espírito Santo realiza quarta-feira um rastreio 
de cancro de pele com o objetivo de despistar eventuais lesões 
suspeitas e identificar pessoas pertencentes a grupos de risco....

ATlâNTIcOlINE susPENDE TEmPOrArIAmENTE
OPErAÇÃO POr fAlTA DE PrOcurA
A operação de transporte marítimo de passageiros e viaturas en-
tre as ilhas dos Açores que é assegurada pela Atlânticoline entre 
maio e setembro está suspensa até quinta-feira por falta de pro-
cura....

Pj DETém HOmEm Em sÃO mIguEl
susPEITO DE HOmIcíDIO
A Polícia Judiciária anunciou esta a detenção, em São Miguel, 
de um homem suspeito do homicídio da sua companheira de 58 
anos....

INflAÇÃO sITuA-sE NOs 2,3% Em AbrIl
A taxa de variação média da inflação nos Açores dos últimos 12 
meses fixou-se nos 2,3% em abril, tendo a nível nacional se fixado 
nos 1,73%, segundo o SREA....

PAssEIO PElA OrlA cOsTEIrA DE PONTA DElgADA
A Câmara Municipal vai realizar uma atividade que promove o 
património natural e cultural da orla costeira de Ponta Delgada, no 
sábado, inserido no programa “Bandeira Azul 2013” …

NÚclEO DA TErrA NÃO EsTá 
sINcrONIzADO cOm A rOTAÇÃO DO PlANETA
O núcleo da Terra gira a velocidades diferentes, acelerando e de-
sacelerando com frequência, e este movimento não está sincroni-
zado com o a da massa restante do planeta, segundo um estudo 
divulgado na Austrália....

jOrNADAs DA mulHEr E DA crIANÇA NO HDEs
As primeiras Jornadas do Departamento da Mulher e da Criança 
terão lugar no auditório do Hospital do Divino Espírito Santo, em 
Ponta Delgada, entre 16 e 18 deste mês. ...

AÇOrIANOs rElATAm cOmO fOI
EmIgrAr PArA O cANADá
O Governo Regional vai promover entre 13 de maio e 1 de ou-
tubro em todas as escolas secundárias dos Açores a iniciativa 
“Vivências da Nossa Gente”, que visa assinalar os 60 anos de 
emigração açoriana para o Canada...

PlANTAÇõEs DE cHá DOs AÇOrEs PrODuzEm
50 TONElADAs ANuAIs E sÃO As ÚNIcAs DA EurOPA
As duas únicas plantações de chá com fins industriais da Europa 
ficam na ilha de S. Miguel, nos Açores e, com uma produção anual 
de cerca de 50 toneladas, são hoje também um produto turístico 
da ilha....

PENsIONIsTAs vÃO PEDIr AOs 
PArTIDOs QuE ENvIEm TAxA PArA Tc
A presidente do movimento Aposentados, Pensionistas e Refor-
mados disse hoje à Lusa que vai pedir a todos os líderes partidá-
rios, começando hoje pelo do PS, que enviem a chamada ...

lIONs DE PONTA DElgADA vENcEm cONcursO NAcIONAl
O Lions Clube de São Miguel conquistou o primeiro lugar nacional 
no “Concurso de Eficiência Lionística”, no âmbito do programa do 
Governador Frederico Burnay para o presente “Ano Lionístico”....

açoriano orental

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

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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governo Pede união aos
Portugueses no Contexto de Crise
O secretário de Estado das Comunidades, José 

Cesário, pediu este domingo aos portugueses 
em todos o Mundo para que se “mantenham o 
mais unidos possível” no atual contexto de crise.

“Se nos mantivermos próximos uns dos outros, se 
desenvolvermos laços uns com os outros, conse-
guiremos ter vitórias, resultados que isoladamente 
nunca o conseguiremos”, referiu o governante em 
declarações à Agência Lusa, em Toronto, durante a 
Gala das comemorações dos 60 anos da emigração 
portuguesa no Canadá.”Portugal é um grande país 
se somar os que estão lá e os que estão fora”, acres-
centou o governante. José Cesário desejou ainda 
que comunidades, como a canadiana, se mantenham 
“ativas e vivas” e “protejam as suas tradições” para 
as poderem “transmitir aos mais novos”.”Participei 
nas cerimónias dos cinquenta anos, estou na dos ses-
senta e estou que os próximos dêem continuidade a 
este exemplo”, frisou. Filho de um dos pioneiros da 
emigração portuguesa no Canadá, Charles Sousa, 
ministro das Finanças do Ontário, considerou que 
“há espaço para todos, para negociar, aprender, para 
nos ajudar”. Sobre as comemorações dos 60 anos 

da emigração, o governante da emigração “é uma 
data importante” já que os “pioneiros” deram aos 
mais novos que nasceram no Canadá “uma lição im-
portante” não só para uma boa representação para a 
comunidade, “mas também para contribuírem”. As 
comemorações dos 60 anos da emigração portugue-
sa no Canadá, arrancaram no sábado à noite, com o 
26ª Gala das Bolsas de Estudo e uma homenagem 
aos pioneiros. Foram entregues também 13 bolsas 
de estudo a alunos de origem portuguesa, tendo 
sido distinguidas algumas personalidades que se 
evidenciaram. A efeméride prossegue hoje no High 
Park, onde decorrerá uma homenagem no ‘Monu-
mento dos Pioneiros’, inaugurado em 1978, quando 
se comemoraram 25 anos da emigração. Ambos os 
eventos são organizados pela Aliança de Clubes do 
Ontário (ACAPO).Entretanto, numa parceria entre 
o Consulado Geral de Portugal em Toronto e o Pro-
jecto de História Luso-Canadiana, vai estar paten-
te na Câmara Municipal de Toronto, de 13 a 19 de 
Maio, uma exposição que será inaugurada na segun-
da-feira, alusiva à história da emigração portuguesa 
naquele país. Será também celebrada uma missa em 
honra dos emigrantes pioneiros, na igreja de San-
ta Maria, a primeira portuguesa no Canadá. Foi no 
dia 13 de maio de 1953, na doca ‘Pier 21’ em Ha-
lifax, que o navio Saturnia atracou, desembarcando 
os primeiros 218 imigrantes portugueses com os 
respectivos vistos de trabalho, muitos deles prove-
nientes dos Açores, Madeira e alguns do continente. 
Passados 60 anos, vivem no Canadá cerca de 450 
mil portugueses e luso-canadianos. As comemora-
ções vão continuar nos festejos do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portuguesas, a 10 de 
Junho, prolongando-se ate Julho.

Canadá Criou 12.500 emPregos em abril 
A economia canadiana ganhou no mês de Abril 

12.500 novos postos de trabalho a tempo intei-
ro, valores que não alteraram a taxa de desempre-
go, que continua nos 7,2%, revelam as Estatísticas 
do Canadá num estudo.
Nos primeiros quatro meses do ano, os canadianos 

perderam 13 mil empregos, sendo que a faixa etária 
até aos 24 anos, é a mais atingida (14,5%), segundo 
o mesmo estudo. 
No total, há 2,5 milhões de pessoas desempregadas 

no país. Só nos primeiros quatro meses deste ano, 
houve mais 13 mil desempregados no país, sendo que 
em 2012 foram registados 163 mil desempregados. 
Alberta foi a província que mais cresceu, criando 15 

mil novos postos de trabalho, enquanto que Manito-
ba, no lado negative, registou 11 mil desempregados. 
O primeiro-ministro canadiano, Stephen Harper, 

reagiu na sua página de Facebook aos números hoje 
divulgados, manifestando o seu agrado pelo cresci-
mento do emprego apesar dos desafios globais que 
continuam a “ameaçar a economia canadiana”.
“O modesto crescimento verificado em Abril 

mostra sinais positivos para a economia cana-
diana, que desde a grande recessão criou 900 mil 
novos postos de trabalho”, referiu o chefe do Go-
verno do país, concluindo que o “Canadá tem o 
melhor registo de crescimento em empregos nos 
países do G7”.
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Este artigo é comentado por Tony saragoçainFORMAçõEs
AssiM VAi PORTUGAL

Trata-se na realidade, de uma técnica jurídica de organização 
da empresa, fornecendo os meios de afectação patrimonial ne-
cessários para a actividade comercial. 

Para a constituição originária de uma sociedade deste tipo é 
suficiente um documento particular escrito, com reconhecimento 
presencial da assinatura do seu subscritor. Na realidade, a firma 
destas sociedades deve ser formada pela expressão <Sociedade 
unipessoal> ou pela palavra <Unipessoal> antes da palavra <limi-
tada> ou da abreviatura <Lda>

A firma é o nome que individualiza um comerciante no exercício 
da sua actividade comercial e é uma designação que identifica 
a sociedade comercial. A adopção de firma, corresponde a uma 
obrigação mercantil, enquanto elemento obrigatório do contrato 
de sociedade. A Sociedade por quotas, se pretender ter sócios no 
seu negócio a alternativa mais conhecida é constituir uma socie-
dade por quotas (partes).

Com a criação de uma sociedade por quotas passa a existir 
uma nova entidade jurídica, diferente dos seus sócios e, é esta 
pessoa colectiva quem assumirá as obrigações e direitos, ficando 
assim o património pessoal dos sócios a salvo, na eventualidade 
de alterações financeiras. Dito de outra maneira, os sócios não 
respondem pelas dívidas sociais, apenas pelas entradas próprias 
e, subsidiariamente pelas quotas dos outros sócios.

Ser sócio implica entrar para a sociedade com bens susceptí-
veis de penhora, os quais podem ser em dinheiro ou em espécie 
e, neste último caso, deverão ser avaliados por um Revisor Oficial 
de Contas (ROC)

O dinheiro dos sócios ou o contributo em espécie, constitui o ca-
pital da sociedade e, em contrapartida o sócio recebe uma quota 
da sociedade, que lhe dá direito aos lucros e, que eventualmente 
poderá vender às condições estabelecida no contrato da socie-
dade.

Actualmente, a lei não fixa nenhum montante mínimo para o ca-
pital social, podendo os sócios fixar o montante mínimo.

O primeiro passo para a constituição de uma sociedade é pedir 
ao Registo Nacional de Pessoas Colectivas que autorize a firma 
que desejamos, ou seja que proceda à emissão de um certificado 
de admissibilidade de firma.

Assim, os sócios devem proceder à escolha do nome, o qual de-
verá ser formada, com ou sem sigla, pelo nome ou firma de todos, 
algum ou alguns sócios ou por uma denominação particular, ou 
pela reunião de ambos desses elementos, mas em qualquer caso 
concluirá pela palavra <limitada> ou <Lda>

Este tipo de sociedade requer igualmente a elaboração do con-
trato de Sociedade, o qual deveria ser redigido em conformidade 
com as especificidades da própria firma e de preferência por um 
profissional com conhecimentos profundos na matéria.

O registo de constituição de sociedade pode ser requerido 
em qualquer Conservatória do Registo Comercial do Território 
Nacional.A sociedade anónima, é uma sociedade de responsa-
bilidade limitada, no verdadeiro rigor do conceito, porquanto os 
sócios limitam a sua responsabilidade ao valor das acções por 
si subscritas.

O elemento principal neste tipo de sociedade é o capital, subs-
crito por inversores com grande poder financeiro, sendo por esta 
razão vocacionada para a realização de avultados investimentos. 

A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor das acções 
que subscreveu. Pelo que os credores sociais, só se podem fazer 
pagar pelos bens sociais. Os sócios, são designados por accio-
nistas e, o número mínimo deverá de ser de cinco, não sendo 
admitidos sócios de indústria. 

Excepcionalmente, podemos constituir uma sociedade anóni-
ma, com um único sócio, desde que este seja uma sociedade.

O capital social não pode ser inferior a €50.000 e, está dividido 
em acções de igual valor nominal, que não poderá ser inferior a 
um cêntimo. A subscrição das acções pode ser pública ou particu-
lar. A subscrição será particular quando os fundadores disponham 
da totalidade do capital social inicial e, públicas quando os promo-
tores não estão em condições de subscrever a totalidade social 
inicial e as acções são oferecidas ao público para subscrição.

No momento da constituição da sociedade têm de estar reali-
zada as entradas em dinheiro correspondente a 30% do capital 
social mínimo.

O contrato de sociedade deste tipo de sociedade, deverá conter 
certos elementos obrigatórios e, recomendo que seja redigido por 
um profissional competente nesta matéria e, que esteja adaptado 
à estrutura da sociedade.

A firma nome, pode estar composta pelo nome completo ou 
abreviado de todos, alguns ou um dos sócios.

Ou, uma firma-denominação, composta por uma expressão ati-
nente ao ramo da actividade, 

Pode ser igualmente, uma firma mista, formada pelo nome ou 
firma de um ou alguns sócios e a referida expressão, seguida 
do aditamento obrigatório “Sociedade Anónima” por extenso ou 
abreviado “SA”.

As sociedades unipessoais, as sociedades por quotas e as so-
ciedades anónimas podem ser constituídas nos balcões “Empre-
sa na Hora”.

Este regime especial de constituição imediata de sociedades, foi 
criado em 2005 pelo XVII Governo Constitucional e, tinha como 
objectivo principal de oferecer uma resposta ágil, rápida e des-
burocratizada, com o objectivo final de impulsionar o desenvolvi-
mento da economia nacional.

Na verdade, o referido regime, permite constituir uma sociedade 
em 24 horas e num único atendimento presencial. 

Este regime é possível porque os interessados têm de adoptar 
uma das firmas pré-aprovadas pelo Registo Nacional de Pessoas 
Colectivas (RNPC) e um dos modelos de estatutos aprovados por 
despacho do Director-Geral dos Registos e Notariado.

Os custos são reduzidos a €360 e, não será necessária a lega-
lização do livro de actas pelas Conservatórias do Registo Comer-
cial e, deixam de ser obrigatórios os livros de inventário, balanço, 
diário, razão e copiador.

É-lhe atribuído automaticamente o registo de Domínio de Inter-
net, PT, gratuito o primeiro ano de vida da empresa. 

Nestas linhas, pretendi facultar aos leitores, os elementos distin-
tivos, das diferentes formas jurídicas de fazer negócios em Por-
tugal, já que consideramos importante, que o futuro empresário 
tenha algum conhecimento e, sensibilidade jurídica, não obstan-
te, tratando-se de uma matéria que exige grande ponderação e, 
para evitar perdidas de tempo e, de dinheiro, aconselho, que os 
interessados recorram aos serviços de especialistas nessas ma-
térias.

as diFerentes Formas 
JurídiCas usadas Para 

Fazer negóCios em Portugal ii
bianca mayo, advogada em Portugal

mais ministérios vão
Perder Carros e motoristas
A perda de carros e motoristas dos gestores de 

empresas públicas e organismos tutelados por 
Santos Pereira, anunciada quarta-feira pelo ministro, 
vai, afinal, estender-se a outros ministérios, adiantou 
o ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamen-
tares, Luís Marques Guedes, citado pelo Jornal de 
Negócios.
 A decisão de cortar nos carros e motoristas dos orga-

nismos da tutela da pasta de Economia vai ser aplica-
da em mais ministérios, anunciou Luís Marques Gue-
des depois da reunião do Conselho de Ministros.“O 
esforço [de redução da despesa pública] é transver-
sal”, afirmou Marques Guedes, acrescentando que a 
medida “é extensível a outros ministérios”. Ontem, 
na audição parlamentar sobre o memorado para o 
crescimento e emprego, Santos Pereira deu o mote 
ao dizer: “As empresas públicas e os institutos e os 
organismos da órbita do Ministério da Economia irão 
deixar de ter carros e motoristas para todos os vogais 
e presidentes das administrações”. Para o ministro da 
Economia, “cortar impostos, passada a emergência, 
cortar taxas e cortar na burocracia, são três pilares 
fundamentais para que possamos ter um Estado mais 
forte e, principalmente, para que a carga fiscal deixe 
de aumentar em Portugal como aumentou nos últi-
mos anos”.
Mais vale tarde que nunca, diz o velho ditado. 

Pois bem, até que enfim que a “mama” começa a 
dar sinais de querer acabar, ou pelo menos redu-
ziu o seu caudal de leitinho a que foram habituados 

estes srs.  doutores, diretamente ou indiretamen-
te ligados ao poder governativo. não é só em Por-
tugal que esta situação existe, mas era óbvio que 
num país sem possibilidades financeiras para tanto 
luxo, numa altura em que quase todos os dias se 

obriga o cidadão regular a apertar mais o cinto, se 
este governo queria adquirir alguma credibilidade, 
tinha que começar, (embora tenha sido já muito 
tarde) por apertar a cintura dentro dos seus pró-
prios muros. se o país chegou a esta situação,não 
foi certamente só culpa do povo gastar mais do que 
aquilo que tinha. A máquina do governo, com todos 
os beneficios que a ela se colam automáticamente, 
é não só ainda mais responsável pela divida, como 
também pelo abuso que o cidadão tem feito em re-
lação a “falsas” pensões de invalidade, desvio ao 
pagamento de impostos, baixa produção no sector 
publico, etc. A ideia de que “lá dentro” todos rou-
bam o mais que podem, incita o mais honesto dos 
cidadãos a eventualmente fazer o mesmo.

Portugal deve anular “Parte”
da dívida e reduzi-la “a metade”
O coordenador do Bloco de Esquerda (BE) João 

Semedo afirmou que Portugal deve procurar 
anular parte da sua dívida, porque “o país não aguen-
ta uma dívida superior a 60% do seu Produto Interno 
Bruto (PIB)”. “É evidente que se nós baixarmos os ju-
ros a situação melhora e se prolongarmos os prazos de 
pagamento da dívida a situação também melhora, mas 
resta saber se baixar os juros e prolongar os prazos é 
suficiente. Na opinião do BE, não é e isso diferencia-
-nos dos outros partidos”, especificou Semedo.A so-
lução que os bloquistas propõem para o problema é 

“renegociar a dívida, anulando parte” dela e reduzindo 
“sensivelmente a metade” o seu valor actual, que hoje 
está nos 126% e que “vai aumentar com todas estas 
medidas”.João Semedo falava na sexta-feira à noite no 
Clube dos Pensadores, em Vila Nova de Gaia, onde an-
tes, porém, reagiu ao novo pacote de austeridade que o 
primeiro-ministro português, Passos Coelho, anunciou 
através da televisão.O dirigente bloquista considerou 
que o Governo, com as medidas anunciadas por Pas-
sos Coelho, “não está a cumprir o acórdão do Tribunal 
Constitucional”.”Está a contornar e a iludir o acórdão 
do Tribunal Constitucional”, reforçou.Após tomar 
posição sobre o anúncio feito pelo primeiro-ministro, 
João Semedo aceitou o desafio do fundador do Clu-
be dos Pensadores, Joaquim Jorge, e explicou o que 
o BE faria “se fosse governo”.O dirigente bloquista 
advertiu que “qualquer uma das outras alternativas” 
para resgatar Portugal da crise acabará por conduzir à 
“necessidade inevitável do Governo negociar um se-

gundo resgate”. “Nos próximos oito anos vamos ter 
de pagar 125 mil milhões de euros. Onde está esse di-
nheiro, quando a economia cada vez produz menos?”, 
perguntou.O BE defende que “é preciso inverter esta 
política e olhar para a dívida com coragem e com ver-
dade”. “Não acreditamos que este Governo alguma 
vez faça isso e por isso defendemos a demissão do 
Governo”, salientou. Mas, observou também, “hoje, 
o Governo tem um poderoso sustentáculo, chama-se 
Cavaco Silva, que é o garante do Governo, o cimento 
e a cola que junta aquilo que se está a desagregar, com 
ministros do PSD para um lado e ministros do CDS 
para o outro 
imaginemos só se este sr. um dia tivesse a possibili-

dade de ser primeiro ministro. sem poder nenhum, 
nem possibilidades de algum dia fazer parte dos 
que decidem, sugere que se “anule” parte da dívida. 
sem mais nem menos, deveríamos mandar passear 
os nossos credores, com um simples “não pago mais 
nada”. Excelente sentido de honestidade, de respon-
sabilidade e sobretudo um exemplo para a juventu-
de que no estado atual, poderia bem dispensar este 
tipo de declaração, vindo da parte de alguém demo-
craticamente eleito para servir o país e o povo que 
nele habita. Anular a dívida, é como um vizinho a 
quem pediste dinheiro emprestado e depois resol-
ves não lhe pagar ou só lhe pagar metade. Perdes o 
vizinho, perdes o respeito pela tua pessoa como um 
indivíduo em quem se pode fazer confiança e per-
des qualquer oportunidade de encontrares outros 
fiadores, se no futuro precisares de outros emprésti-
mos. O sr. semedo, trabalhou duro, ganhou alguns 
tostões e se foi  poupado, certamente que conseguiu 
economisar alguns haveres. Qual seria a sua reação 
se a instituíção que gera as suas economias, decidis-
se que só lhe retribuíria metade do seu investimento 
e que a outra metade, seria “ anulada!”, sem mais 
nem menos. Com isto me vou, boa semana a todos.
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CRÓniCAs

Porque não Convidar?
Hélio Bernardo Lopes

Como o leitor conhece bem, mormente por via da 
grande comunicação social, é entre nós frequente o 
convite a personalidades internacionais consagradas 
e pelas mais diversas razões. Ainda agora, no Esto-
ril, se puderam encontrar personalidades diversas da 
cena mundial. E rara é a semana em que uma efe-
méride deste tipo não tem lugar, seja lá o tema em 
causa o que for. Vem isto a propósito da notícia que 
fui encontrar há uns dois ou três dias atrás num dos 
nossos principais jornais, em torno de um velho e 
retirado mafioso norte-americano, hoje a viver já 
normalmente e levando uma vida séria. Refiro-me 
a Louis Ferrante, que foi um dos membros da céle-
bre família Gambino, e que pude já ver e ouvir num 
documentário passado num canal televisivo temático 
hoje à nossa disposição. Louis Ferrante desempenha 
hoje as funções de gestor, pelo que, de parceria com 
a sua vida nos Estados Unidos e com quanto viu na 
sua vida ao serviço da referida família mafiosa, pôde 
agora testemunhar-nos esta evidência dos nossos dias 
e que tanto sofrimento vem varrendo a generalidade 
dos povos do Mundo: a banca é pior que a Máfia. 
Pois, a minha resposta, mal li esta notícia, para lá de 
quase instantânea, foi esta: não duvido, mesmo que 
de um modo infinitesimal. De molde que me determi-
nei a escrever este texto breve, certo de que a minha 
ideia, para lá de facilmente exequível, teria até uma 
enorme utilidade: podia um dos nossos canais tele-
visivos convidar Louis Ferrante para vir a Portugal 
e aqui ser entrevistado num bom programa de uma 
hora, ou mesmo mais, a fim de explicar, com mais 
minúcia, as provas desta sua conclusão. Tenho a ple-
níssima convicção de que Louis Ferrante teria uma 
imensidão de temas para expor, plenos de interesse, 
e que se constituiriam num verdadeiro êxito de au-
diências para o canal que o convidasse. E porque não 
uma editora nossa de grande qualidade convidá-lo a 
publicar entre nós uma boa obra sobre esta temática, 
com a garantia de se vir a providenciar a sua tradu-
ção noutras línguas e países? E já agora: porque não 
ser uma das nossas universidades a convidar Louis 
Ferrante para proferir uma palestra num grande es-
paço aberto, porventura com a possibilidade de exis-
tir diálogo após a palestra? Enfim, que o que Louis 
Ferrante agora nos contou corresponde à evidência 
que se nos impõe nestes tempos sem ética nem mo-
ral, bom, é uma realidade, pelo que volto a colocar a 
minha ideia: porque não convidar Louis Ferrante para 
falar em Portugal sobre este seu testemunho recente?

maria amélia iii

numa manhã igual a todas as outras, com os carros a 
apitar, a senhora dos Anjos a estender a roupa, as 

crianças a chorar com as pressas matinais dos adultos e os 
cães, nos quintais, a ladrar, a casa da mãe da Maria Amé-
lia viu-se, repentinamente, palco de surpresa e de aflição 
que rapidamente se alastrou ao bairro, que se fez ouvir 
em som alto e choroso, resultado da notícia que a filha da 
dos Anjos, aquela que só cismava e lia – livros da Gul-
benkien, dizia uma vizinha mais letrada – não aparecera 
em casa de manhã. E logo todas as mulheres a tentar ser 
as primeiras a ajudar a “pobre dos Anjos” e a dar opi-
niões: - Se calhar vai ser melhor chamar a polícia, há por 
aí uns bandidos que até matam as raparigas, salvo seja, 
não vêem na Televisão? E o corpo leva dias e dias para 
ser encontrado. Lembram-se daquele que matou três ra-
parigas e até era polícia? – Não era polícia, era da GNR, 
dizia a vizinha letrada. – Pois então, ela até tinha estudado 
até à quarta classe, e só perdera no exame porque a pro-
fessora a modos que não gostava dela.  Nesse diz que diz, 
alguém telefona à polícia que responde que ainda não 
pode ir à procura da Maria Amélia porque não passaram 
vinte e quatro horas. Tinha sido a vizinha Serafina a tele-
fonar: -...e foi com o chefe da polícia que eu falei, contei 
tudo, que a pequena era muito sossegada, não tinha se-
quer namorado e até lia muito, quase que não saia de 
casa. Mas ele disse que não, senhora, só quando passas-
sem vinte e quatro horas é que podia ir à procura. Paciên-
cia, não chore, dos Anjos, a pequena está quase aí, vai - se 
a ver foi só buscar outro livro, quem sabe? Foi uma noite 
de entra e sai em casa da pobre dos Anjos, coitada, logo a 
filha mais sossegada, que falta faz uma filha daquelas a 
uma mãe! – Trago uma sopinha, vizinha, coma que vai-
-lhe fazer bem, o estômago vazio não resolve nada e tem 
que ser forte para amanhã encontrar a pequena. Talvez se 
tenha perdido, ela nunca saia de casa a não ser para ir à 
carrinha dos livros.  De manhã era um alvoroço junto da 
porta da dos Anjos, até o pai que ainda pouco tinha falado 
olhava, com os olhos esgazeados por uma noite sem dor-
mir, e dizia aos dois polícias, que procuravam encontrar 
caminho por entre a multidão de mulheres e de vozes: - 
Foi a minha Maria Amélia, desapareceu ontem e nunca 
mais a vimos. Fui à procura por essas ruas e nada, nem 
sinal dela. E um dos polícias a perguntar: - Sabe se ela 
tinha namoro? – Que não, senhor, era muito boa filha, 
estava sempre a ler e não falava com ninguém, nem se-
quer com as irmãs, e até não gostava de brincadeiras. Se 
costumava sair de casa sem dizer a ninguém onde ia? – 
Não, na nossa casa ninguém faz isso, ora essa, somos 
gente de respeito.  Os polícias, após terem tirado todos os 
elementos que consideraram necessários para iniciarem 
as buscas, entraram no carro e partiram. Na porta da dos 
Anjos ficaram as vizinhas, as irmãs, a rapaziada do bairro 
que aproveitara para não ir à escola. O pai, cabisbaixo, 
seguiu o caminho do trabalho, com um andar menos fir-
me, uma solidão no olhar. A mãe, essa não parava de cho-
rar, amarrotava o avental e lamentava-se: - Este mundo 
está perdido! Maria Amélia, Maria Amélia! Sempre disse 
que esta rapariga ia ser a desgraça da nossa casa... Sem 
notícias da filha, a casa da dos Anjos parecia a sombra do 
que fora. Durante vários dias a polícia tinha estado no 
bairro a colher informações, a interrogar o pai de Maria 
Amélia, as irmãs, a mãe e todos aqueles que a conheciam, 
e que eram muitos pois no bairro da Ribeira os residentes 
eram como uma grande família. Desgraça de um, desgra-
ça de todos. E aquela pequena, tão caladinha e que gosta-
va tanto de ler, ainda desaparecida. Louvado seja Deus!  
Se fosse uma cabrita como a filha da Joana, que nunca 
parava em casa. – Cala-te, boca, não vá aquela mulher 
ouvir-me – dizia a senhora Serafina, baixando o tom de 
voz. É que nunca se sabe quem nos ouve, ora se até se diz 
que as paredes têm ouvidos... Mas vê lá tu, a Joana não 
fala com ninguém, anda vestida como a gente todos sabe, 
saia curta e é ver cada decote! E a filha vai no mesmo 
caminho. Lembras-te naquele Domingo em que um carro 
preto as veio buscar e ficou no canto da rua para a gente 
não ver quem era? Mas estas assim safam-se sempre, só 

a pobre coitada da filha da dos Anjos é que teve que desa-
parecer. Bruxedo, é o que eu digo, bruxedo... E as lamú-
rias e comentários continuaram, ainda, por mais algumas 
semanas, até que outros acontecimentos mais banais e 
costumeiros vieram tirar o lugar ao desaparecimento da 
filha da dos Anjos, coitada! Só na casa de Maria Amélia a 
ausência do silêncio e da presença dela e dos livros eram 
sentidos. Mas havia ainda a roupa para estender, a casa 
para varrer, os bebés para trazer à ilharga. E, se não fos-
sem as vozes da dos Anjos e das raparigas que não que-
riam cantar, bem como uma tristeza de morte nos olhos 
do pai, ninguém se lembraria que a irmã que não fazia 
nada e só lia no vão da escada os livros da carrinha, tinha 
desaparecido num dia, de manhã. Ninguém sabe a que 
horas foi, mas naquele Domingo o telefone da vizinha 
Serafina tocou e uma voz de homem feito perguntou se 
era ali que morava a mãe daquela pequena que desapare-
cera há algum tempo e que até tinha aparecido o retrato 
dela na televisão. – Que não era ali, mas mais abaixo, ia 
já chamar a dos Anjos, que esperasse. Já agora, o senhor 
encontrou-a? Há! Não me pode dizer, não sou da família. 
Mas moro mesmo ao lado, ora essa, que mania de guar-
dar segredo! A senhora Serafina corre, ainda de chinelos 
e camisola de dormir, a gritar: - É para ti, dos Anjos, notí-
cias da pequena, da Maria Amélia. Parece da polícia, uma 
voz de homem, não me quis dizer nada, mas é sério, mui-
to sério. A dos Anjos a correr, a arrastar o pano de loiça 
esburacado, a arfar. Entra na casa da Serafina, custa a pôr 
o auscultador no ouvido – isto como é que se ouve, há é 
assim – e logo a voz a confirmar: - É a mãe da jovem 
Maria Amélia, desaparecida há quatro meses do bairro da 
Ribeira? – Sim, senhor, sou eu. Durante este tempo teve 
alguma notícia dela, algum telefonema? – Que não, se-
nhor, nunca mais teve notícias. Então a mesma voz, do 
outro lado do fio telefónico: - Vamos aí buscá-la. O seu 
marido está em casa? – Não, está a trabalhar, numa obra 
do doutor Dimas, aquele que está a fazer uma piscina em 
casa, o senhor sabe quem é? – Minha senhora, vamos já 
para aí. Ao descer as escadas, vinda do telefone, a figura 
da dos Anjos parece mais pequena, mais encolhida. Cá 
fora, o mulherio a juntar-se para não perder as novidades: 
- Encontraram a tua pequena? Onde é que ela está? Fala, 
mulher, pareces muda! Mas ela não ouve as vozes curio-
sas, senta-se à porta a enrolar o pano de loiça esburacado, 
à espera. Não sabe mais do que todas elas, só que um 
homem, que diz ser polícia e tem voz forte a vem buscar.  
Um carro da polícia entra no bairro e aproxima-se do 
ajuntamento de mulheres. Sai um homem fardado que 
pergunta: - Quem é a mãe da Maria Amélia? A dos Anjos 
levanta-se e segue o polícia, entrando ambos no carro que 
avança devagar pelo meio da curiosidade insatisfeita das 
vizinhas do bairro da Ribeira.  Passados que foram um 
bom par de horas, surge à entrada do bairro a mãe de 
Maria Amélia. Silenciosa, arrastando os pés, ainda com o 
avental à cintura e o pano de loiça nas mãos, mais pobre 
do que nunca, mais desamparada do que nunca... E as 
pessoas da vizinhança a correr para ela e a perguntar: - Já 
encontraram a tua filha? Onde está ela que não vem con-
tigo?  A dos Anjos sempre a andar, sem ouvir as perguntas 
que lhe eram, sistematicamente, feitas, com os olhos 
cheios de um choro que ainda não teve ocasião para se 
manifestar. Com um ar ensimesmado, murmura baixi-
nho: - Já não tenho filha, o mundo fez dela aquilo que não 
era possível! É, então, que lágrimas intensas e abundantes 
correm livremente pelo rosto triste da dos Anjos. Já não 
vê as pessoas que a rodeiam, não encontra sozinha a por-
ta da sua casa de tantos anos, os seus passos caminham 
sem destino... A vizinha Serafina, aos poucos encaminha-
-a para onde as outras filhas a esperam. Ao verem tal so-
frimento no rosto da mãe, ninguém se atreve a fazer-lhe 
mais perguntas; ajudam-na a sentar-se na primeira cadei-
ra que encontram e ficam de pé à espera. Já era noite em 
casa de Maria Amélia quando a mãe se levantou, foi até à 
cozinha e, tão naturalmente como nos outros dias encheu 
de água a panela da sopa, descascou batatas, picou cou-
ves e, minuciosamente temperou o caldo de banha e sal. 
Por vezes, ainda a encontravam a chorar mas nunca se 
soube o que, realmente, tinha acontecido à sua filha que 
só gostava de ler livros da carrinha. O que ouviam a mãe 
repetir com frequência, mesmo quando ocupada com os 
trabalhos caseiros, era esta frase: - O mundo não presta!...
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BEM ViVER

Cérebro humano 
PreFere alimentos CalóriCos
O nosso cérebro prefere alimentos calóricos do 

que aqueles com menos calorias, mesmo que 
tenham melhor sabor.
Um investigador norte-americano da Universidade 

de Yale analisou as reações cerebrais de um grupo de 
jovens a quem foram dadas bebidas durante três se-
manas - uma continha um baixo teor calórico e outra 
era rica em calorias. O grupo não sabia, porém, qual 
delas é que estava a beber.
A conclusão, através de ressonâncias magnéticas, 

foi de que o cérebro responde melhor aos estímulos 
quando os níveis de açúcar no sangue estão em alta. 
Isto mesmo no caso em que os jovens participantes 
na experiência diziam gostar mais do sabor da bebida 
menos calórica.
Isto porque o cérebro tem duas funções diferentes 

que se acionam quando as pessoas comem: um dos 
circuitos responde aos níveis de açúcar no sangue 
proporcionados por alimentos, enquanto o outro é 
mais simples e decide se o alimento tem ou não um 
sabor agradável.
Os resultados do estudo comprovam que o cérebro 

atinge níveis mais elevados de satisfação quando in-
gerimos alimentos com elevado teor calórico, o que 

pode ajudar a perceber porque é tão difícil fazer die-
tas.

a CamPanha do Colesterol é o maior 
esCândalo médiCo do nosso temPo”
Entrevista a Uffe Ranskov, investigador dina-

marquês e fundador da Liga internacional 
dos Céticos do Colesterol que defende que o coles-
terol alto não é causa mas apenas um sintoma das 
doenças cardiovasculares.

Como começou o seu interesse no colesterol?
Quando a campanha anti-colesterol começou na 

Suécia, em 1989, fiquei surpreendido porque nunca 
tinha visto indicações na literatura médica que mos-
trassem que o colesterol elevado ou as gorduras sa-
turadas fossem prejudiciais. Como sabia pouco do 
assunto comecei a ler de forma sistemática e rapida-
mente percebi que o rei ia nu.
Parece haver uma guerra de estudos nesta ma-

téria...
Quase todas as pesquisas nesta área são pagas pelas 

farmacêuticas e pela indústria das margarinas. É tam-
bém um facto triste que muitos investigadores que 
mostraram que o colesterol elevado não é mau, não 
o percebam eles próprios. Por exemplo, dois grupos 
de investigação norte-americanos mostraram recen-
temente que o colesterol de doentes que deram entra-
da no hospital com ataque cardíaco estava abaixo do 
normal. Concluíram que era preciso baixar o coleste-
rol ainda mais. Um dos grupos fez isso mesmo. Três 
anos depois tinha morrido o dobro dos pacientes a 
quem tinham baixado o colesterol, comparativamen-
te aqueles em que o colesterol foi deixado na mesma.
Se o colesterol não tem influência na doença co-

ronária como se explica que haja tantos estudos a 
mostrar efeitos positivos das estatinas em pessoas 
com historial de doenças coronárias?
A razão prende-se com o facto das estatinas terem 

outros efeitos, anti inflamatórios, além de baixarem o 
colesterol. O seu pequeno benefício só foi demons-
trado em pessoas jovens e homens de meia- idade 
que já tiveram um ataque cardíaco. Nenhum ensaio 
de estatinas foi capaz de prolongar a vida às mulheres 
ou pessoas saudáveis cujo único ‘problema’ é terem o 
colesterol alto. E há mais de 20 estudos que demons-
tram que pessoas mais velhas com colesterol vivem 
mais tempo.
- Há quem não desvalorize completamente o pa-

pel do colesterol, nomeadamente o LDL, mas en-
fatize a importância do tamanho das partículas.

O investigador norte-americano Ronald Krauss des-
cobriu que o LDL existe em vários tamanhos e que 
um número elevado de partículas pequenas e com 
maior densidade está associado a um maior risco 
de ataque cardíaco, enquanto que um numero alto 
de partículas de LDL grandes está associado a um 
risco menor. Também demonstraram que ao comer 
gordura saturada o número de partículas pequenas 
no sangue descia e que o número das grandes subia. 
Isto não significa que as partículas pequenas sejam a 
causa dos ataques cardíacos. Haver uma relação não 
implica que seja de causa efeito. O que estes estudos 
demonstraram foi que comer gorduras saturadas não 
causa doenças coronárias. De qualquer forma, uma 
análise do colesterol diz pouco. O nível de colesterol 
depende de muitas coisas. O stresse pode aumentar 
o nível de colesterol em 30% a 40% em meia hora.
Diz ainda que as gorduras saturadas não são um 

problema mas sim a comida processada, com gor-
duras hidrogenadas, e o açúcar...
Sim, o triste é que até os autores do mais recente 

relatório da OMS/FAO admitiram que a gordura sa-
turada é inocente e apesar disso continuam com as 
recomendações de dietas com baixos teor de gordura 
e altos teores de hidratos de carbono. O relatório diz 
‘As provas disponíveis de ensaios controlados não 
permitem fazer um juízo sobre efeitos substantivos 
da gordura na dieta no risco de doença cardiovascu-
lar’. Na Suécia, milhares de diabéticos obesos pude-
ram deixar a medicação para a diabetes evitando os 
hidratos de carbono e comendo alimentos ricos em 
gordura saturada.
O que recomenda às pessoas relativamente à 

toma de estatinas?
Não usem estatinas! 
O seu benefício é mínimo e o risco de efeitos adver-

sos é muito mais alto do que o que as farmacêuticas 
dizem. Vários investigadores independentes mostra-
ram que há problemas musculares em 25 a 50% das 
pessoas, especialmente nos mais velhos. Pelo menos 
4% ficam com diabetes e parece haver também liga-
ção a perdas de memória ou Alzheimer. 
Os problemas de fígado também são um risco. A 

campanha do colesterol é simplesmente o maior es-
cândalo médico do nosso tempo.

baCalhau à Frank
inGREDiEnTEs
- 4 postas de lombo de bacalhau
- 4 dentes de alho
- 2 ramos de alecrim
- 4 folhas de louro
- 4 batatas amarelas às rodelas com mais ou menos 
1 cm.
- 800 ml. de azeite extra virgem
PREPARAçãO
Num tabuleiro põem-se as batatas. Por cima, colo-
cam-se as postas de bacalhau. Mete-se o resto dos 
ingredientes e cobre-se com azeite.
O tabuleiro vai ao forno a 220 graus Fahrenheit 
durante 2h30.
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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

Ninguem advinhou a foto da semana passada, foi a senhora 
maria Arruda.

cAsAIs dA seMAnA

Os calções são uma peça bastante versátil que 
se podem associar facilmente com outras e 

que adoramos usar na primavera e no verão. Com 
uma variedade imensa de estilos disponíveis, des-
de calções de ganga, a modelos de cintura subida, 
com padrões diversificados, lantejoulas, brilhan-
tes e tachas, tornam-se práticos para adaptar ao 
nosso dia-a-dia.
Os calções de ganga curtinhos combinam muito bem 

com um top simples que tenha uma cor forte ou uni-
forme e fica-se pronto para dar um passeio descontraí-
do - foi este o estilo que a manequim portuguesa Sara 
Sampaio escolheu - ou ainda com uma camisola com 
brilhantes, que dá um efeito mais ‘arranjado’ para al-
gum tipo de evento menos formal.
Para um look mais formal, optar por uns calções de 

cintura subida e combiná-los com uma camisa por 
dentro e por um blêizer comprido é uma excelente 
decisão, sem esquecer um cinto fino e os sapatos ou 
sandálias de salto alto. Este é o look eleito das atrizes 
Gwyneth Paltrow e da Michelle Williams.
Para um efeito também elegante, mas mais extrava-

gante, podem-se vestir calções com uma blusa combi-
nada com padrões idênticos, como foi o caso da atriz 
Kristen Stewart, no Kids Choice Awards 2013, ves-
tida pela Louis Vuitton, e de Rihanna, nos Grammy 
Awards 2013. Com um look mais jovial e vivo pode-se 
olhar para Selena Gomez e para Phoebe Tonkin, com 
uns calções curtos pretos ou brancos, simples ou com 
brilhantes, juntamente com uma camisola confortável 
ou um top mais elegante. Mais uma ótima opção para 
sair à noite ou ir a um evento é recorrer a calções com 
padrões diversos, lantejoulas e tachas, uma camisa por 
dentro e umas sandálias simples de salto alto ou rasas, 
dependendo da ocasião. O look de Alli Simpson e de 
Louise Roe são excelentes exemplos.

5 maneiras elegantes
de usar Calções

A nOssA PREsEnçA
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COMUniDADE

ProCure a nova edição da revista o açoriano

aFinal o esPírito santo existe…

Temos somente que escu-
tar os vários testemunhos 

para realmente crermos que o 
Espírito Santo existe. Ouvi o 
outro dia uma família onde a 

senhora ia acender as velas lá 
no quarto onde se encontra-
vam os símbolos do Divino, 
mas pensando que era ainda 
cedo, virou-se dizendo que as 
iria acender mais tarde. Nisto 
a luz elétrica fez um barulho, 
acendeu-se e apagou-se o que 
levou a dona da casa a voltar 
atrás e acender as velas. Nisto 
outra vez um barulho, e a luz 
transmitiu um sinal de regozi-
jo. Na família do jovem casal 
José Silva e Sónia Câmara, 
também o Divino já operou os 
seus dons. Um filho com ape-
nas uns aninhos de idade en-
contrando-se com uma doen-
ça ruim, ficou são depois das 
várias implorações ao Divino. 
Muitas são as revelações de fé 
no Espírito Santo. As pessoas 
que têm uma Dominga, têm 
seguramente muitos quefaze-
res pela frente… são a decora-
ção do recinto para onde vai a 
coroa e os outros símbolos do 
Espírito Santo, é a casa a lim-
par, é a comida que tem que se 
fazer, enfim é toda uma série 
de ocupações e trabalhos que 
se tem, mas se formos a ana-

lisar nunca ninguém está can-
sado e quando o Divino se vai 
para outra casa, todos sentem 
um vazio gigantesco. Maravi-
lha. Sei que é o Espírito Santo 
que nos envolve para nos pro-
teger, que nos alivia o cansaço, 
dando-nos coragem perante o 
desânimo, e paciência perante 

a ansia da luta pela vida, para 
a qual nos indica a melhor prá-
tica. É dele que vem a força 
para enfrentarmos as vicissi-
tudes que se nos vão deparan-
do e para vencermos qualquer 
depressão, angustia, apatia ou 
preguiça. Em qualquer ativida-
de e circunstância, Ele é a voz 
amiga que desejamos ouvir, a 

mão no ombro que desejamos 
sentir, o oportuno tição de âni-
mo libertador do pessimismo, 

a contagiante expressão alegre 
que nos transforma.
Havia em casa de Ruby Câ-

mara Silva, a jovem bebé que 
através de seus pais e irmão 
organizaram um recanto divi-
namente maravilhoso para aí 

deporem os símbolos do Di-
vino, havia um calor humano, 
uma amizade entre as pessoas 
que só pode haver quando as 
pessoas se compreendem e 
estimam. Sempre após a re-
citação do terço, há a parte 
convívio onde todos comem e 
bebem e se divertem também. 

Sexta à noite foi o chicharro 
frito, sábado foi a altura de ser-
virem as sopas do Divino Es-
pírito Santo, alguns membros 
da Filarmónica Portuguesa de 
Montreal surpreenderam a fa-
mília e os convidados tocando 
vários árias. António Calisto 
também com o seu acordeão 
toucou várias melodias e mui-
ta gente se aliou nas melodias. 
Domingo após a cerimónia da 
coroação na igreja Santa Cruz, 
os convidados puderam voltar 
a casa do José Silva e da Sónia 
Câmara, para que a festa con-
tinuasse ainda. É Ele que, as-
sim, “incendiando” os nossos 
corações e iluminando os nos-
sos rostos, põe no nosso olhar 
o puro amor que faz refletir no 
nosso semelhante, para que 
não haja lágrimas no vale em 
que devem cantar os pássaros, 
viajar as nuvens, brincar as 
brisas e rir as flores. O Espírito 
Santo, Dom Supremo de dons, 
ensina-nos a sermos dons na 

nossa vida. Espírito Santo, es-
palhai as Vossas luzes em nos-
sos espíritos!
A alma do povo ilhéu vibra 

de uma forma diferente ao 
preparar as festas do Divino 
Espirito Santo. Benditas as 
mães que fizeram no coração 
de seus filhos, tal sementeira. 
Diz-se que os jovens não que-
rem saber das tradições, mas 
este culto ao Divino vai cer-
tamente continuar pois tenho 
ouvido muitos jovens dizerem 
que também um dia querem 
receber estes símbolos em 
suas casas.  
Que o Espírito Santo faça o 

milagre do menino Anthony, 
agora com sete anos, esteja 
completamente fora de perigo, 
deia sempre saúde a seus pais 
e irmã, à menina Ruby assim 
como a todos os familiares e 
amigos. O José e a Sónia agra-
decem a todos os que trabalha-
ram para que esta função tives-
se sido tão bem-sucedida. 

natércia Rodrigues

invasão Portuguesa 
no Centro galego
O Centro Galego de Montreal foi fundado no dia 10 de outu-

bro de 1970 para agrupar todos os Galegos do Quebeque. 
Através de várias atividades sociais, culturais e desportivas esta 
associação fez muito através dos seus 41 anos com a porta sempre 
aberta. Chegou mesmo a ter 300 sócios no final dos anos 90.
Hoje em dia os organismos associativos são diferentes. 
Nelson Oliveira é o novo administrador do Centro Galego de 

Montreal. Este jovem vai tentar 
promover a sua cultura portuguesa 
e ao mesmo tempo dando um ser-
viço de excelência a todos os seus 
clientes. Todos os sábados o DJ 
XMEN vai estar presente tocando 
música dos anos 80 e 90. Podemos 
também notar que o centro vai pro-
mover actividades para juventu-
de da nossa comunidade. Informa 
também que oferece um prato do 
dia típico português durante o dia, 
e à noite, uma ementa bastante re-
cheada de bons pratos portugueses 
e galegos. Parabéns e boa sorte!
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as Celebrações Comunitárias dos 60 anos, 
baseadas na reCordação e na herança

A 13 de maio de 1953, o navio Satúrnia chegou a 
Halifax, com os primeiros emigrantes portugue-

ses, que vieram directamente de Portugal para o Ca-
nadá. Antes disso, a imigração passava entre outros, 
pelos Estados Unidos ou pela Venezuela. Por todo o 
Canadá, as comunidades portuguesas celebram com 
orgulho, essa memorável chegada a terra canadiana, 

com várias actividades. Em Montreal, as celebrações 
começaram no dia 5 de maio, com a participação da 
Filarmónica Portuguesa de Montreal, e dos ranchos 
Verde Minho, Rancho Folclórico Português de Mon-
treal da Santa Cruz e o rancho Praias de Portugal. 
No dia 9 de maio as festividades continuaram com 

um convívio e uma exposição da história da comuni-
dade, na Casa dos Açores. Marcaram a presença o Sr. 
Cônsul Geral de Portugal em Montreal, o Dr. Fernan-
do Demée de Brito, a conselheira das comunidades, 
Dona Clementina Santos, e quatro pioneiros. A noite, 
começou com os hinos de Portugal e do Canadá, pela 
filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, que 
também interpretou outras peças do seu repertório. O 
rancho Ilhas de Encanto continuou a festividade, com 
um pequeno espectáculo das danças tradicionais dos 

Açores. Houve também poemas interpretadas pelo 
mímico Luiz Saraiva. Para terminar a parte artística 
do evento, membros da Casa dos Açores apresenta-
ram ao vivo o Quadro de Emigrante, uma obra de arte 
sobre a emigração açoriana. A noite acabou com um 
aplauso aos quatros pioneiros presentes e uns petis-
cos oferecidos pela Casa dos Açores do Quebeque.
No dia 11 de maio, as festividades avançaram com  

outro empenho. 
Em primeiro, uma cerimónia na biblioteca da Mile-

-End, que marcava o fim das festividades dos 40 anos 

do Centro Acção Sócio Comunitário de Montreal, 
conhecido como o Centro Português. O CASCM, 
que está sempre presente na comunidade, celebrou 
com uma conferência de Nisa Remígio, que apresen-
tou de maneira interessante os testemunhos de vida 
recolhidos sobre a emigração portuguesa. Depois, o 
CASCM ofereceu aos vários benévolos, certificados 
de agradecimento, pelos  seus empenhos nos últimos 
20 anos. 

As celebrações dos 60 anos continuaram na Missão 
Santa-Cruz, com apresentação dum painel de tecido 
gigante, que relembra as raízes e o passado da comu-
nidade. Seguiu-se depois um desfile de moda de pes-
soas da terceira idade, com vestidos dos anos 20. Foi 
um desfile realizado com bastante  prazer. Depois de 
um bom café e bolos, a comunidade foi convidada a 
dirigir-se ao Parque de Portugal, onde a Filarmónica 

Miguel Félix

COMUniDADE
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do Divino Espírito Santo de Laval entuou os hinos de 
Portugal e do Canadá, com a presença do Cônsul Ge-
ral de Portugal em Montreal, o Dr. Fernando DeMée 
de Brito que esteve presente em todas as actividades, 
das celebrações dos 60 anos. Também o pioneiro Sr. 
Firminio Ramos esteve presente nas várias activida-
des. Durante o seu discurso o Sr. Cônsul apresentou-

-nos a futura cápsula, que será, depois das obras de 
renovação do parque de Portugal, ali enterrada. Agra-
deceu em particular à Casa dos Açores do Quebeque, 
na pessoa do seu presidente Benjamin Moniz, o Club 
Portugal de Montreal, com o seu presidente António 
Moreira, as filarmónicas e os ranchos que participa-
ram nestas actividades, pois graças a eles deu-se luz 
e vida a estas cerimónias. Convidou também os por-
tugueses e a comunidade em geral a não esquecerem 
as suas raízes, e a sua língua, e de orgulharem-se do 
seu patriotismo todos os dias, e não só nos jogos da 
Seleção.

COMUniDADE  
Para concluir as actividades, no dia 12 de maio, a co-

munidade estava convidado a assistir a um concerto 
de música barroco, com o “The Montreal Consort”. 
Este pequeno grupo de Montreal actuou músicas de 
Estêvão de Brito (1570-1641) e de Manuel Cardoso 
(1566-1650). Foi com essa música raramente aqui 
cantada, que o publico pode apreciar a qualidade dos 
cantores e do mestre John Wiens. Um sorteio teve 
lugar, no quadro das celebrações do dia da mãe. Foi 
o mestre John Wiens que realizou a tiragem do bilhe-
te, que fez com que a senhora Fernanda Sousa, ga-
nhasse uma viagem a Ponta Delgada oferecido pela 
Sata Internacional, com a colaboração da agência de 
viagens Confort. Depois de um café no Salão Nobre, 
teve lugar a missa da Nossa Senhora da Fátima, com 
a presença do Dom Christian Lépine, o arcebispo de 
Montreal. No seu sermão, monsenhor Lépine lem-
brou os valores e a herança das tradições e dos por-
tugueses. O mais importante neste 12 de maio, foi 
que apesar do tempo frio, a  manifestação de força e 
orgulho da nossa comunidade foram mais fortes.
Concluindo, desejo um feliz aniversário à comuni-

dade, que ela descubra e procure por todos os meios, 
valorizar  a sua memória e a sua riqueza cultural. Nós 
somos um povo vivo e com tradições ricas e moder-
nas. 

TEMOS COZINHEIRO !

514•376•BOLA
514.376.2652

8042, boul. St-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3E1
Satellite - Écran géant - Événements sportifs
Ouvert de 6 AM à 3 AM

Pequenos almoços a partir das 5:30 AM
–––

Pratos típicos portugueses:
Bacalhau à Braz, ensopado de borrego, 

feijoada à transmontana, cozido e muito mais !
–––

Grande facilidade de estacionamento !

A partir do 
21 de maio

ALmOçOs
Incluindo sopa, prato, 

sobremesa e café 

10 $A PArtir
DE
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A primeira festa, associativa, do Espírito Santo 
deste ano, teve lugar a semana passada, na Asso-

ciação Portuguesa do Espírito Santo, em Hochelaga. 
A coroação coincidiu com o dia das Mães (talvez por 
isso foi menos concorrida). Também o frio e o vento 
não ajudaram, mas, de qualquer maneira, as pessoas 
que lá se deslocaram mostraram satisfação.

Como habitualmente, os festejos tiveram início 
neste organismo, uma semana antes. No sábado an-
tecedente à festa, na Quinta de Clement Poissant, 
aonde os “criadores” escolhem e fazem a aquisição 
dos bezerros para a festa. No Domingo teve início 
a recitação do terço, em que o Francisco Rocha, um 
dos fundadores da Associação, teve o prazer de presi-
dir. O tradicional “Picado” (carne guisada), nos anos 
anteriores era servido na sexta-feira, mas, como este 
ano não houve cantoria, então passou para o sába-
do. O conjunto “Estrelas da Noite”, um agrupamento 
musical que desconhecia, foi para mim uma agradá-
vel descoberta. Ao abrir o serão dançante, a Crystal, 
vocalista do grupo, iniciou-o com “O Espírito San-

to”, uma melodia apropriada para a ocasião e que foi 
muito apreciada. O grupo com excelentes músicos e 
bonitas vozes, interpretaram, tanto no sábado como 
no Domingo, música variada e de qualidade, dan-
do prazer tanto aos jovens, como aos menos jovens. 
Francamente, no sábado senti uma nostalgia! Duran-
te vinte nove anos consecutivos, tivemos o prazer de 

escutar a cantoria ao desafio, uma tradição bem en-
raizada nos Açores, aonde o poeta popular, canta em 
desafio, em quadras, os sextilas, os vários assuntos 
que alegram ou que preocupam os açorianos. Espero 
que não acabem com esta tão genuína tradição. No 
Domingo, ponto alto da festa ao Divino, a coroação, 

dirigiu-se em procissão até à igreja Notre Dame des 
Victoires, acompanhada pela Banda de Nossa Senho-
ra dos Milagres. A cerimónia, presidida pelo reve-
rendo Padre João Paulo e concelebrada, pelo Padre 
Félix (Anombogo). Animada pelo grupo Coral Santo 
Cristo, da Missão de Santa Cruz, contou com a pre-
sença de inúmeros paroquianos, e, representantes de 
organismos da comunidade. Muitas foram as pessoas 

que coroaram, sobre o olhar de admiração do Padre 
Félix que assistia pela primeira vez, a uma cerimónia 
desta natureza. Um facto interessante assinalado pelo 
nosso editor, senhor Eduíno Martins, foi o de terem 
coroado, várias crianças da terceira geração, de imi-
grantes açorianos.
De regresso a Hochelaga, foi servido a todos os que 

compareceram as tradicionais sopas e cozido do Es-
pírito Santo. Durante o serão foram tirados os Domin-
gos (em algumas ilhas chamam-lhe de Domingas) do 
Espírito Santo. O primeiro foi para Manuel Coelho 
(Catrina), o Segundo para mim (Antero), o terceiro 
para José Dias (Put-Put), o quarto para a Associação 
dos Pais, o quinto para Maria Medeiros (Maria do 
Joel), o sexto para a Associação de Hochelaga e o 
sétimo para o Francisco Fonseca. O Artur Couto e a 
sua equipa estão mais uma vez de parabéns, excepto, 
pela anulação da cantoria.

Acontecimento

L’avvenimento

*

Exame da vista feito localmente por optometristas 
Aceitamos prescrições do exterior

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

*Na compra de um par de óculos, incluindo armação e lentes oftálmicas com o tratamento anti-riscas, na secção 2 por 1, obtenha um segundo par de óculos na secção 2 por 1. Pague somente o mais caro dos dois pares. Esta oferta é válida por um período limitado, 
e não pode juntar a qualquer outro artigo em promoção. Armaçõe a titulo indicativo somente. Detalhes na loja. Michel Laurendeau, oculista.

PARA óCULOS 
especialmente

ADAPTADOS para 
computador

Para 
um
LOOK

2o

Antero Branco

COMUniDADE

esPírito santo em hoChelaga
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Eu chamo-me ALICIA EXTRAD
Quero agradecer com toda a minha alma ao SHAMAN  por me ter curado de uma doença e por me ter 
mostrado o rosto da minha sogra,que para nos separar,visitou um bruxo que me causou muito mal e me 
levou á borda da loucura,nem o queria ver,e de noite sentia-me muito ansiosa e desesperada.Hoje estou

it f li  i  t d d SHAMAN INDIO muito feliz com meu parceiro e tudo devo ao SHAMAN INDIO .

De um momento para outro,e sem explicação,a minha vida mudava de m´´a para pior.Tudo
se desmuronou e ela deixou-me. GRAÇAS ao SHAMAN INDIO.Hoje sou um homem muito
feliz com a minha mulher e família,no meu negócio as vendas estão a recuperar  e estou

d   dí id O lh d  t d é ã lt i   d i l  t   pagando as dívidas.O melhor de tudo é não voltarei a ser enganado,pois ele mostrou-me a 
cara do meu inimigo.Muito Obrigado SHAMAN. ALBERTO  

Eu não acreditava que neste mundo pudesse haver gente con tanta maldade,que pudessem fazer
mal,mesmo á própria família,como fizeram ao meu noivo. A todas as Terças Feiras á noite,ele via um
espirito mau sentia o subir lhe ao peito e tentava afogá lo falava lhe com ódio com raiva numa línguaespirito mau,sentia-o subir lhe ao peito e tentava afogá-lo,falava lhe com ódio com raiva,numa língua
estrangeira.O SHAMAN com suas rezas e rituais exotéricos conseguiu curá-lo e retirar  o espirito 
mau.MIRTA RAMOS.

Com muita alegria,posso dizer que estou curado ,depois de muito sofrer na minha vida,devido a um
mal sem cura  nas minhas pernas A minha amiga levou-me ao SHAMAN INDIO Logo que me viu memal sem cura, nas minhas pernas,A minha amiga levou me ao SHAMAN INDIO,Logo que me viu,me
disse que o meu mal  tinha foi causado pelo meu ex noivo que queria ver-me só e triste  na vida.Ele mostrou-me o  seu rosto 
num espelho e o dia em que me rogou essa praga.Obrigado SHAMAN. OLIVIA CALLADO .  

Dum momento para um outro e sem explicação,não conseguia concentrar-me nos estudos,  sentía muito medo 
de saír à rua,muita dor na cabeça, e no pescoço,até ao dia que meus pais me      levaram ao SHAMAN ,com ele , ç , p ç , q p ,
pude ver que a minha doença foi causada por dom que tiraram aos meus pais,quando entravam para casa e que 
por azar,eu recebi num dia que pisei um algodão que estava nas escadas. Hoje estou bem,graças ao SHAMAN.. 
MADHU.J 

Eu não acreditava nos ENLAÇOS.mas ao ver que meu esposo andava sempre com seus amigos,fora,bebendo e  não se Ç q p p g , ,
importavacomigo e o nosso filho,decidi visitar o SHAMAN INDIO,que numa semana só,provocou uma mudança de 360 
graus.Ele portava-se mal,por causa de uma mulher que Melo queria deixar com bruxaria.Este SHAMAN, deu-me a  minha
felicidade,mostrando-me  numa vasilha de barro a cara dessa mulher,que era a sua secretária.H.N
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espirito mau sentia o subir lhe ao peito e tentava afogá lo falava lhe com ódio com raiva numa línguaespirito mau,sentia-o subir lhe ao peito e tentava afogá-lo,falava lhe com ódio com raiva,numa língua
estrangeira.O SHAMAN com suas rezas e rituais exotéricos conseguiu curá-lo e retirar  o espirito 
mau.MIRTA RAMOS.

Com muita alegria,posso dizer que estou curado ,depois de muito sofrer na minha vida,devido a um
mal sem cura  nas minhas pernas A minha amiga levou-me ao SHAMAN INDIO Logo que me viu memal sem cura, nas minhas pernas,A minha amiga levou me ao SHAMAN INDIO,Logo que me viu,me
disse que o meu mal  tinha foi causado pelo meu ex noivo que queria ver-me só e triste  na vida.Ele mostrou-me o  seu rosto 
num espelho e o dia em que me rogou essa praga.Obrigado SHAMAN. OLIVIA CALLADO .  

Dum momento para um outro e sem explicação,não conseguia concentrar-me nos estudos,  sentía muito medo 
de saír à rua,muita dor na cabeça, e no pescoço,até ao dia que meus pais me      levaram ao SHAMAN ,com ele , ç , p ç , q p ,
pude ver que a minha doença foi causada por dom que tiraram aos meus pais,quando entravam para casa e que 
por azar,eu recebi num dia que pisei um algodão que estava nas escadas. Hoje estou bem,graças ao SHAMAN.. 
MADHU.J 

Eu não acreditava nos ENLAÇOS.mas ao ver que meu esposo andava sempre com seus amigos,fora,bebendo e  não se Ç q p p g , ,
importavacomigo e o nosso filho,decidi visitar o SHAMAN INDIO,que numa semana só,provocou uma mudança de 360 
graus.Ele portava-se mal,por causa de uma mulher que Melo queria deixar com bruxaria.Este SHAMAN, deu-me a  minha
felicidade,mostrando-me  numa vasilha de barro a cara dessa mulher,que era a sua secretária.H.N

Eu chamo-me ALICIA EXTRAD
Quero agradecer com toda a minha alma ao SHAMAN  por me ter curado de uma doença e por me ter 
mostrado o rosto da minha sogra,que para nos separar,visitou um bruxo que me causou muito mal e me 
levou á borda da loucura,nem o queria ver,e de noite sentia-me muito ansiosa e desesperada.Hoje estou

it f li  i  t d d SHAMAN INDIO muito feliz com meu parceiro e tudo devo ao SHAMAN INDIO .

De um momento para outro,e sem explicação,a minha vida mudava de m´´a para pior.Tudo
se desmuronou e ela deixou-me. GRAÇAS ao SHAMAN INDIO.Hoje sou um homem muito
feliz com a minha mulher e família,no meu negócio as vendas estão a recuperar  e estou

d   dí id O lh d  t d é ã lt i   d i l  t   pagando as dívidas.O melhor de tudo é não voltarei a ser enganado,pois ele mostrou-me a 
cara do meu inimigo.Muito Obrigado SHAMAN. ALBERTO  
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mal,mesmo á própria família,como fizeram ao meu noivo. A todas as Terças Feiras á noite,ele via um
espirito mau sentia o subir lhe ao peito e tentava afogá lo falava lhe com ódio com raiva numa línguaespirito mau,sentia-o subir lhe ao peito e tentava afogá-lo,falava lhe com ódio com raiva,numa língua
estrangeira.O SHAMAN com suas rezas e rituais exotéricos conseguiu curá-lo e retirar  o espirito 
mau.MIRTA RAMOS.

Com muita alegria,posso dizer que estou curado ,depois de muito sofrer na minha vida,devido a um
mal sem cura  nas minhas pernas A minha amiga levou-me ao SHAMAN INDIO Logo que me viu memal sem cura, nas minhas pernas,A minha amiga levou me ao SHAMAN INDIO,Logo que me viu,me
disse que o meu mal  tinha foi causado pelo meu ex noivo que queria ver-me só e triste  na vida.Ele mostrou-me o  seu rosto 
num espelho e o dia em que me rogou essa praga.Obrigado SHAMAN. OLIVIA CALLADO .  

Dum momento para um outro e sem explicação,não conseguia concentrar-me nos estudos,  sentía muito medo 
de saír à rua,muita dor na cabeça, e no pescoço,até ao dia que meus pais me      levaram ao SHAMAN ,com ele , ç , p ç , q p ,
pude ver que a minha doença foi causada por dom que tiraram aos meus pais,quando entravam para casa e que 
por azar,eu recebi num dia que pisei um algodão que estava nas escadas. Hoje estou bem,graças ao SHAMAN.. 
MADHU.J 
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Eu chamo-me AlIcIA ExTrAD, quero agradecer com toda 
a minha alma ao sHAmAN  por me ter curado de uma doen-
ça  e por me ter mostrado o rosto da minha sogra,que para 
nos separar,visitou um bruxo que me causou muito mal e 
me levou á borda da loucura,nem o queria ver,e de noite 
sentia-me muito ansiosa e desesperada.Hoje estou muito 
feliz com meu parceiro e tudo devo ao sHAmAN INDIO.
De um momento para outro,e sem explicação,a minha vida 
mudava de m´´a para pior.Tudo se desmuronou e ela dei-
xou-me. grAÇAs ao sHAmAN INDIO.Hoje sou um homem 
muito feliz com a minha mulher e família,no meu negócio 
as vendas estão a recuperar  e estou pagando as dívidas.O 
melhor de tudo é não voltarei a ser enganado,pois ele mos-
trou-me a cara do meu inimigo.muito Obrigado sHAmAN. 
AlbErTO  
Eu não acreditava que neste mundo pudesse haver gente 
con tanta maldade,que pudessem fazer mal,mesmo á própria 
família,como fizeram ao meu noivo. A todas as Terças Feiras 
á noite,ele via um espirito mau,sentia-o subir lhe ao peito e 
tentava afogá-lo, falava lhe com ódio com raiva,numa língua 
estrangeira. O sHAmAN com suas rezas e rituais exotéricos 
conseguiu curá-lo e retirar o espirito mau. mIrTA rAmOs.

com muita alegria,posso dizer que estou curado ,de-
pois de muito sofrer na minha vida,devido a um mal sem 
cura, nas minhas pernas,A minha amiga levou-me ao 
sHAmAN INDIO, logo que me viu,me disse que o meu 
mal  tinha foi causado pelo meu ex noivo que queria ver-
-me só e triste  na vida. Ele mostrou-me o seu rosto num 
espelho e o dia em que me rogou essa praga. Obrigado 
sHAmAN. OlIvIA cAlADO
Dum momento para um outro e sem explicação, não 
conseguia concentrar-me nos estudos, sentía muito 
medo de saír à rua, muita dor na cabeça, e no pescoço, 
até ao dia que meus pais me  eviaram-me ao sHAmAN, 
com ele pude ver que a minha doença foi causada por 
dom que tiraram aos meus pais. Hoje estou bem, graças 
ao sHAmAN. mADHu.j 
Eu não acreditava nos ENlAÇOs mas vendo o meu es-
poso que andava sempre com seus amigos, fora, be-
bendo e não se importava comigo e o nosso filho. De-
cidi visitar o sHAmAN, que numa semana só, provocou 
uma mudança completa. Ele portava-se mal, por causa 
de uma mulher que queria embruxá-lo. O sHAmAN deu-
-me a minha felicidade, mostrando-me  numa vasilha de 
barro a cara dessa mulher, que era a sua secretária. H.N    
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assim se iniCiou o Jubileu de Prata da missão
de nossa senhora de Fátima de laval

COMUniDADE

no passado Sábado teve lugar em 
Laval o inicio das celebrações do 

Jubileu de Prata. Às 17h30 teve lugar a 
mudança da Imagem de Nossa Senhora e 

procissão á volta da igreja, seguido duma 
missa solene, celebrada pelo arcebispo de 
Montreal, Dom Christian Lepine e com a 
presença dos dois párocos das freguesias 
vizinhas. Às 20h00 mais de 400 convi-

vas encheram o salão comunitário para o 
jantar de gala. Na mesa de honra estive-
ram presentes os celebrantes da missa, o 
Sr. Cônsul de Portugal em Montreal Dr. 

Fernando Demée de Brito, o deputado 
Liberal de Chomedey, M. Ouellette, a 
conselheira das comunidades Dona Cle-
mentina Santos e o Sr. Padre José Maria 
da Missão de Santa Cruz. Alguns destes 
ilustres convidados subiram ao palco 
para felicitar a comunidade, e exprimir 
votos de boa continuação desta obra há 
25 anos iniciada.
Após o jantar terminado, e mesmo antes 

de servir o bolo e o café, o Sr. João Car-
valho, mestre de cerimónias desta noite, 
convidou  todos para a última parte  festa, 
ou seja e ao divertimento.

Vindo directamente dos Estados Unidos 
e pela primeira vez no Quebec, o con-
junto Nelson Rego foi o escolhido para 
animar musicalmente este serão. Não 
sendo eu, um perito nesta matéria, devo 
contar com a opinião dos participantes e 
aficionados de dança, que durante horas 
se deliciaram com o Nelson e sua equipa. 
Terminou a Festa com o grande e delicio-
so bolo de aniversário, servido pelo sem-

Texto de Tony saragoça
Fotos de Mário Carvalho

pre afável Sr. padre Carlos, que nestas 
ocasiões nunca se recusa a pôr as “mãos 
àmassa” e dar o seu valioso contributo .
Informam ainda os representantes da 

Missão, que sendo este um ano de Jubi-
leu, todos os meses haverá celebrações 
que serão dedicadas da seguinte forma:
Maio à equipa de construção e respon-

sáveis, junho às mulheres portuguesas da 
comunidade, agosto referência ao Jubi-
leu na Festa do Nosso Senhor da Pedra. 
Outubro dedicação á Filarmónica do Di-
vino Espírito Santo de Laval, novembro 
à memória de todos os defuntos da co-
munidade, dezembro aos voluntários de 
ontem e de hoje, janeiro 2014 dedicado 
à Associação, fevereiro 2014  dedicação 
ao folclore e seus artesãos .Para terminar  
os meses de março e abril 2014 serão de-
dicados à Festa do Divino Espirito Santo 
e do inicio da comunidade portuguesa de 
Laval.
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este vai ser o asPeto do ios 7?
A Apple estará a ultimar os detalhes do iOS 7, a ver-
são do sistema operativo que deve chegar breve-
mente para iPhones, iPads e iPods. Ainda não se 
conhece a nova interface, mas já há imagens a cir-

cular na Net com rumores do que pode vir aí.
Os rumores apontam para uma simplificação da in-
terface do iOS. Tudo indica que a nova versão traga 
a maior remodelação desde que o sistema operativo 
foi lançado. O objetivo será proporcionar um design 
mais simples e mais clean. A Simply Zesty divulga 
algumas imagens do que acha que devia ser o rede-
senho da iOS.
Espera-se que a Apple apresente o iOs 7 durante 
a worldwide Developers conference, entre 10 e 
14 de junho.

miCrosoFt não Prevê oFFiCe só 
Por subsCrição... nos temPos 
mais Próximos
A microsoft admite que a decisão da Adobe (de 
passar a creative suite só para subscrição) é 
correta, mas que poderá estar a ser lançada cedo 
demais. Por agora, a dona do Office vai manter o 
lançamento de versões “físicas” e online da suite 
de produtividade.

No início da semana, a Adobe disse adeus à suite de 
criatividade que inclui programas como o Photoshop 
ou o Illustrator. O objetivo é que os utilizadores pas-
sem a usar um modelo de subscrição onde pagam 
uma mensalidade e têm sempre acesso às versões 
mais atualizadas dos programas. «Tal como a Ado-
be, acreditamos que o software-as-a-service por 
subscrição é o futuro. As vantagens para o consumi-
dor são imensas», admitiu o responsável de comu-
nicações da Microsoft, Clint Patterson. Este mesmo 
responsável completou que a Adobe poderá ter feito 
a passagem demasiado cedo e que a Microsoft esti-
ma que ainda vai demorar uma década a implemen-
tar o Office apenas por subscrição, noticia a PC Pro.
Neste momento, é possível usar o Office 365, por 
subscrição, mas ainda se vendem as versões “offli-
ne” dos programas. A Microsoft já lançou também 
novas funcionalidades para as Office Web Apps, que 
agora funcionam em versões mobile do Chrome. Os 
utilizadores de Android já vão poder usar versões 
Web de programas como o Excel ou o Word e edi-
tar documentos em tempo real, como se faz com o 
Google Docs.

missão santa Cruz tem FaCebook

O facebook já tem 9 anos de estrada nessa terra 
abençoada chamada internet. Durante quase 1 

década de existência, ele passou por mudanças em 
seu layout e um aumento gigantesco de membros. 
Hoje, quase tudo está na internet, lojas, amigos, 

grandes companhias, etc. Posso dizer mesmo que 
a Missão Portuguesa Santa Cruz em Montreal está 
também no Facebook. 

Porquê?
É importante hoje em dia, informar todos sobre as 

actividades diária sobre a Missão Santa Cruz. Um dia 
podem vêr-se vídeos, outro fotos, etc. Mesmo o bole-
tim está disponível no Facebook. 
É incrível a fonte de informação que está publica-

mente disponível lá.
Quero dar os parabéns à Missão santa Cruz por 

esta iniciativa, e claro, para as pessoas encarrega-
dos deste projeto parabéns porque há muitas coi-
sas a fazer afim de que todos ser informados sobre 
o que se passa na Missão santa Cruz.

sylvio Martins

LAZER

Padaria Pastelaria romados

Caros amigos e leitores, é com muita alegria que 
anunciamos que a padaria, pastelaria “ROMA-

DOS” abriu ao público um novo local, para venda de 
pão e bolos, em St. Michel. Sabemos que são muitos 
os clientes desta casa, que esperavam ansiosamente, 
por uma abertura em breve. Chegou pois o momento 
de satisfazer e servir todos, em especial a sua assídua 
clientela. A partir de hoje, quarta-feira, 15 de Maio de 

2013, pode começar a ornamentar a sua mesa, com o 
saboroso pão ‘’Romados’’, os deliciosos pastéis de 
nata, além de outros bolos, para ocasiões especiais.
Dirija-se ao balcão, no 8695, 10e Avenue, (entre 

a rua Robert e Denis Papin). Abertura das 7h00 às 
17h00. Telefone: 514-374-0333. Aí encontrará um 
serviço simpático e requintado. 
Web site: www.romados.ca
O jornal “A Voz de Portugal”, deseja-vos con-

tinuação de muito sucesso e rápida abertura do 
‘’Romados’’ na rua Rachel.

Elisa Rodrigues
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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

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

RESTAURANTES

Câmbio do dólar canadiano
14 DE MAiO DE 2013

1 EURO = CAD 1.322090

inFORMAçãO
PRA QUEM LÊ.

REsULTADO
PRA QUEM
ANUNCIA

4245 Boul. st-Laurent Tel.: 514.281.0702

QUINTA-fEIRA 16 DE MAIO
- CELEBRAçõES DO 13 DE MAIO
NA IGREjA SANTA CRUz
SÁBADO 18 DE MAIO
- NA CASA DOS AçORES DO QUEBEQUE
CELEBRAçõES DOS 60 ANOS DOS
PORTUGUESES NO CANADÁ

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

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

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

fOTOGRAfIA

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

CANALIzADOR
RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531

grande vidente, médio, dons extraordinários

senhor Oussou
Graças à eficacidade do meu trabalho, posso-
-vos ajudar a resolver os vossos problemas. 
Trabalho, amor, afeição, fidelidade absoluta no 
casal, carta de condução, atrair clientes, sorte 
para encontrar trabalho, tratar impotência se-
xual, proteção familiar contra perigos, feitiços, 
álcool, curandeiro, sorte no jogo, etc.
Com o senhor Oussou trabalho sério e eficaz, 
resultado surpreendentes. garantia numa se-
mana. Posso me deslocar.

Tel.: 514-512-1458
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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

Precisa-se de 
serralheiros para 

fabricação e 
instalação com 
ou sem carta de 

competência.
vitor gaspar
514-955-5553

31/2 na rua bourbo-
nière, para casal ou 
pessoa só. Disponí-
vel a partir de mAIO.

514-252-8692 
ou 514-255-1023

ALUGA-SEEMPREGOS

Precisa-se de pessoas 
trabalhadoras no do-
mínio do “Pavé-uni” 
para “pose, muret, 
tour de piscine” e etc.

johanne
450-628-5472

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

Esc.:514-374-4000
514 254-0216
514 949-3555

jArDINs DEs bEAux-rêvEs
Companhia paisagista pro-
cura homens com 5 anos de 
experiência para trabalhar em 
“Pavé-uni” assim como artesão 
em pedra natural. Bom salário.

514-554-0213 ou
450-641-7389

EMPREGOS

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

URGENTE
PreCisa-se 
de Pessoa 

Com 
exPeriênCia

Para a grelha, 
e outra 
que Faça 
a limPeza 
geral e 

limPe Pratos.
antoine:

514-688-1015

Homem para ma-
nutenção geral de 
escritórios comer-
ciais, para compa-
nhia imobiliária, a 

tempo inteiro. 
514-355-7171 ou
info@plexon.ca

Precisa-se de pessoas para 
trabalhar na construção com 
um pouco de experiência em 
cimento, “pavé-uni” e asfalto.

514-688-9972

Precisa-se de conductor de 
camião com carta de condu-
ção class 5.

514-977-3248

Precisa-se de pessoas 
para trabalhar em paisa-
gista na “rive sud”. Com ou 
sem experiência.

514-244-5138 ou
450-462-2558

Pecisa-se de trabalhadores 
para “Pavé-uni” e asfalto. Com 
5 anos de experiência e licen-
sa de condução de class 5.

514-804-8789.

Precisa-se de pessoas para 
lavar vidros de edifícios de es-
critório a tempo parcial. Laval e 
Rive Nord.

450-437-1800

vENDA DE sucEssÃO
Conjunto de quarto estilo Bar-
roco, mogno, grande armário 
com cinco portas e espelho. 
Secretária com tampo em 
mármore cor chocolate e dois 
pequenos móveis de canto. 
Cama com cabeceira, tama-
nho Queen, grande espelho 
no móvel. Total de 7 peças, 
$2,300.00, preço a negociar.

joe: 514-816-0873
ou 514-830-7705

A companhia Vêtements St- 
Laurent precisa de operado-
ras de máquina para casacos 
de senhora, a tempo inteiro, 
39 horas por semana, boas 
condições, ar condicionado na 
fábrica. Precisamos de pes-
soas para passarem a ferro em 
prensa para casacos.

carmen 
514-387-4257

VENDE-SE

vIsITA lIvrE
DOmINgO 19 DE mAIO 14-16H.

mIlE-END - 5886-5888 jeanne-mance 
perto da rua bernard. 870,000$. 

Grande duplex (env. 1,250 p.c./andar) no 
bairro muito procurado. 3 quartos no rés de 
chão e 4 ao 2º. RDC estará livre ao com-
prador, o 2º andar está alugado 1,015$/m. 
SUB-sol entre 5’5’’ et 5’. Telhado feito recen-
temente em “élastomère”, lindo jardim, pos-
sibilidade de estacionamento, aquecimento 
eléctrico/água quente 2012. 
EsTHEr lEblANc 

cOurTIEr ImmObIlIEr 514-220-2454
www.EsTHErlEblANc.cOm

família jovem procura pessoa para ajudar, à volta de 
20horas semanais. Perto do metro sauvé, Ahuntsic. so-
mos profissionais, ocupados, procuramos pessoa séria 

e pontual, para tomar conta da casa e se ocupar das 
nossas três crianças 2 (meninas); 7 e 8 anos (rapaz). 

família respeitosa e acolhedora. 
De segunda-feira a sexta-feira, das 16horas às 19horas 

para ir buscar as crianças, organizar 
os deveres escolares e preparar refeição.

Horário flexível para a limpeza. 
carta de condução (carro não necessário).

férias de verão (2-3 semanas) Natal e férias escolares.
contactar benoit no (514) 848-1406 

ou Eve no (514) 448-9807 

† maria Pires da costa
Faleceu em Laval no dia 8 de Maio, com 
85 anos de idade, a senhora Maria Pires 
da Costa, natural da Vila da Lagoa, São 
Miguel, Açores. Esposa do já falecido 
Amâncio Cabral de Melo.
Deixa na dor seus filhos: José, Maria 
dos Anjos (Serge Normandeau) e Jorge 
(Joy). Seus netos/as Martin, Julie, Si-
mon, Alexandre e seus conjugues, seus 
bisnetos Vincent, Déreck, Fée e Gilles, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
2159, boul. st martin, laval
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A liturgia da palavra teve lugar domingo dia 12 de Maio às 
19h30 na Capela do Mausoléu St. Martin e foi sepultada em 
cripta no mesmo Mausoléu.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem-hajam. 

Precisa-se de homem para 
trabalhar em armazém de ma-
teriais para telhados. Tem de 
falar e escrever francês. Carta 
de condução de empilhador 
(Fork Lift) necessaria. 

Telefonar para o 
514-325-1260

falar com Tony

Precisa-se de 
pessoa com 

experiência em 
grelhados num 

simpático restau-
rante na área do 

Plateau.
contatar graça 

ou Nelson
514-277-7676

Precisa-se de pessoas para 
trabalhar em paisagista na 
“rive sud”. Com ou sem expe-
riência. 

514-244-5138 ou
450-462-2558
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LAZER

amor ProFundo

Nascemos e morremos sozinhos. Relacionamentos 
ao longo da vida dão sentido à mesma, mas não se 
pode tirar um pedaço do outro para fazer-se inteiro. 
Amor Profundo explora essa questão até um perigoso 
limiar da dependência de afeto: o suicídio. A trama 
baseada na peça de Terence Rattigan se passa no dia 
em que Hester (Rachel Weisz) tenta se matar. Daí em 
diante, é entrecortada por suas lembranças e temos 
um vislumbre de como irrompeu tamanha crise.
O início do longa não causa boa impressão, com 

uma sinfonia exageradamente dramática que faz os 
primeiros minutos se arrastarem pela tela. Até a me-
tade, diálogos racionais sobre amor, decisões preci-
pitadas e consequências encaixam-se em um quadro 
tedioso. Felizmente, há uma ruptura na segunda par-
te. Quando não apela para o excesso de eloquência, 
Amor Profundo ganha densidade nos gestos, olhares 
e silêncios percorrendo os traços dos ótimos prota-
gonistas.
Na tradução literal, The Deep Blue Sea significa O 

Mar Azul-escuro. A cor simboliza a tristeza e é usada 
para descrever tal sentimento em inglês. Deep tam-
bém passa a noção de profundidade. Dessa forma, o 
título original se mostra uma síntese quase perfeita 
do filme que poderia ser apenas regular, mas ganha 
fôlego a tempo de deixar sua marca.

uma ladra sem limites
Esta comédia de Seth Gordon (mesmo diretor do 

fraco Quero Matar Meu Chefe) comete um erro pri-
mário logo em seus 30 minutos iniciais. Sua prota-
gonista, a tal criminosa que dá nome ao filme, não 
consegue conquistar a simpatia do público, muito 
pelo contrário. E deste deslize o filme não consegue 
se recuperar nem mesmo com os nítidos esforços que 
faz em sua reta final, quando descobrimos, como es-
perado neste tipo de longa, que ela não é tão má pes-
soa assim.

Sandy trabalha numa financeira, ganha pouco e é 
desprezado por seu chefe (Jon Favreau). Tem espo-
sa (Amanda Peet), dois filhos e mais um a caminho. 
Quando funcionários da empresa decidem se rebelar 
e começar o próprio negócio, Sandy se junta a eles 
para ganhar bem mais, proposta providencial para 
quem está com as contas apertadas. O que não sabe 
ainda é que Diana está estourando seus cartões de 
crédito na Flórida, o que coloca seu novo emprego 
em risco quando um mandado de prisão é expedido 
em seu nome.
As muitas tentativas de arrancar humor das situa-

ções que se seguem - que incluem Diana inventando 
uma história nonsense sobre Sandy ter seus órgãos 
genitais mutilados num incêndio, só para citar um 
exemplo - não funcionam. A proximidade afetiva dos 
personagens também é mal desenvolvida.

série FiFa é renovada até 2022
A Electronic Arts e a FIFA  anunciaram que a sua 

parceria continuará até o dia 31 de dezembro de 
2022. Isso significa que até lá, a produtora tem a ex-

clusividade para produzir jogos com a licença FIFA.
“A EA Sports lançou o primeiro jogo de FIFA em 

1993 e, 20 anos depois, nossa parceria com a FIFA  
continua forte. Nossa franquia se tornou referência 
de qualidade e inovação no gênero esportivo para 

videogame e estamos ansiosos para conectar os jo-
gadores com games que carreguem o nome FIFA por 
muitos anos”, comentou Andrew Wilson, vice-presi-

dente executivo da EA Sports.
O próximo game da franquia, FIFA 14, já foi reve-

lado e será lançado no final do ano - ainda sem data 
definida - para Xbox 360,  PCs e PlayStation 3.

HOrIzONTAIs: 1. Tareia. Febra. 2. Altar cristão. Graceja. Par-
cela. 3. Conservar-se à superfície de. Parte inferior ou pendente 
de certas peças de vestuário. 4. Imposto Automóvel (abrev.). 
Raspar. Fluido gasoso, transparente e invisível que constitui a 
atmosfera. 5. A si mesmo. Contrário. 6. Corte no vestuário para 
se adaptarem as mangas. Grande cão de fila. 7. Devastado. 
Contr. da prep. de com o art. def. o. 8. Ósmio (s.q.). Frigideira 
larga e de pouco fundo. A tua pessoa. 9. Ter a natureza de. O 
capataz. 10. Vestuário de mulher, que fica da cintura para baixo. 
Valor Acrescentado (abrev.). Levanta. 11. Pequena igreja ou ca-
pela em lugar ermo. Ecoar.
vErTIcAIs: 1. Pequeno congro. Expiração brusca, convulsa e 
ruidosa do ar contido nos pulmões. 2. Ourela. Abrir casas para 
os botões. 3. Baixio. Substância utilizada para condimentar os 
alimentos. Órgão excretor que tem a função de formação da uri-
na. 4. Escuridão completa. Grito de dor ou de alegria. 5. Cami-
nho orlado de casas dentro de uma povoação. Ave palmípede, 
espécie de pato. 6. Fiozinho. Rezava. 7. Comilão (fam.). Irmã 
dos pais ou dos avós. 8. Observei. Precipitação. 9. Sétima letra 
do alfabeto grego correspondente ao e longo dos latinos. Que 
tem saúde. Curso de água natural, mais ou menos caudaloso. 
10. Soleira da porta. Vaso para beber, de boca larga e pouco 
fundo. 11. Amargo. Saltar.

lENDA DAs AmENDOEIrAs Em flOr
Há muitos e muitos séculos, antes de Portugal existir e quan-
do o Al-Gharb pertencia aos árabes, reinava em Chelb, a fu-
tura Silves, o famoso e jovem rei Ibn-Almundim que nunca 
tinha conhecido uma derrota. Um dia, entre os prisioneiros de 
uma batalha, viu a linda Gilda, uma princesa loira de olhos 
azuis e porte altivo. Impressionado, o rei mouro deu-lhe a li-
berdade, conquistou-lhe progressivamente a confiança e um 
dia confessou-lhe o seu amor e pediu-lhe para ser sua mu-
lher. Foram felizes durante algum tempo, mas um dia a bela 
princesa do Norte caiu doente sem razão aparente. Um velho 
cativo das terras do Norte pediu para ser recebido pelo de-
sesperado rei e revelou-lhe que a princesa sofria de nostalgia 
da neve do seu país distante. A solução estava ao alcance do 
rei mouro, pois bastaria mandar plantar por todo o seu reino 
muitas amendoeiras que quando florissem as suas brancas 
flores dariam à princesa a ilusão da neve e ela ficaria curada 
da sua saudade. Na Primavera seguinte, o rei levou Gilda à 
janela do terraço do castelo e a princesa sentiu que as suas 
forças regressavam ao ver aquela visão indiscritível das flores 
brancas que se estendiam sob o seu olhar. O rei mouro e a 
princesa viveram longos anos de um intenso amor esperando 
ansiosos, ano após ano, a Primavera que trazia o maravilhoso 
espectáculo das amendoeiras em flor.
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DEsPORTO

F1: Fernando alonso, “o PrínCiPe de oviedo,
Foi rei no CirCuito da Catalunha” 

Eles até estiveram bem durante todo o fim de se-
mana, claro os MERCEDES de Nico Rosberg 

e Lewis Hamilton, mas, e tal como previsto o forte 
desgaste dos pneus na corrida não permitiram nem ao 
alemão, nem  ao Inglês, de alcançarem o pódio. Po-
rem, depois de uma largada a qual nos tem habituado,  

Fenando Alonso, e a Ferrari venceram  neste domin-
go ,dia da Festa das Mães a sua corrida em casa, o 
Grande Premio  da Espanha de Formula 1, disputado 
no Circuito da Catalunha, em Barcelona.
Constante, destemido e com um ritmo bastante forte 

e regular durante toda a prova, o piloto da Ferrari fez 
funcionar a estratégia de quatro paradas nas boxes e 
superou Kimi Raikkonen, que concluiu a corrida em 
segundo, apostando na tática de três pit stops. Uma 
tática que não resultou mas que permitiu a Lotus nos 
provar a verdadeira evolução do seu monolugar, com 
um Kimi Raikkonen a fazer uma pilotagem perfeita, 
pontuando pela 22ª vez consecutiva na F1
Felipe Massa fez uma bela prova de recuperação e 

completou em terceiro, subindo ao pódio pela pri-
meira vez esta época, depois de largar em nono, o 
brasileiro esteve impecável durante a corrida fazendo 
mesmo a volta mais rápida .
Sebastian Vettel completou a prova na quarta posi-

ção. Tal como o alemão, também o brasileiro teve um 
milhão de dificuldades para terminar a corrida devi-
do ao grande desgaste nos pneus , mas conseguiram 
segurar as suas posições. A quinta posição ficou com 
um fraco Mark Webber que depois de um começo de 

prova bastante abaixo das suas capacidades se  con-
tentou com um quinto lugar na corrida.
O sexto a cortar a linha foi Nico Rosberg e ao top-10  

juntaram-se Paul di Resta, da Force India em sétimo 
e pressionando Rosberg. O oitavo foi Jenson Button, 
à frente do seu companheiro na McLaren, Sergio Pé-
rez. O último ponto foi agarrado por Daniel Ricciar-
do. 
No campeonato de pilotos, Vettel mantem a lideran-

ça com 89 pontos contra 85 de Raikkonen. Alonso, 
com a vitória, sobe para 72 pontos e ocupa a terceira 
posição na tabela, à frente de Hamilton, que tem 59. 
O inglês não teve um bom dia em Barcelona e foi 
apenas o 12º. Felipe Massa, com o pódio, é o quinto, 
com 45 pontos. Com 131 pontos, a Red Bull perma-
nece na liderança dos construtores, seguida por Fer-
rari (117) e Lotus (111). 
 Na largada, Rosberg conseguiu manter os coman-

dos da corrida sem grandes problemas. Hamilton 
tentou tomar a liderança, mas travou para a primeira 
curva e perdeu tempo. Vettel aproveitou e depois de 
fazer uma super largada, subiu para segundo. Mas... 
o “Príncipe de Oviedo” Fernando Alonso, esteve ma-
gistral e com duas lindas ultrapassagens por fora so-
bre Raikkonen e Lewis, conseguiu se manter à frente 
do finlandês, na quarta posição. Mais atrás, Pérez su-
biu para sexto e Massa para sétimo. Enquanto Mark 
Webber, descia para 11º. 
Na nona volta, a Ferrari trocou os pneus do carro 

de Alonso, que voltou logo à frente de Vettel e atrás 
de Rosberg. A parada antecipada do espanhol foi 
marcante, na luta pela vitoria, deixando o alemão da 
Mercedes para trás na 13ª volta, assumindo proviso-
riamente  a liderança virtual da prova . Alonso mos-
trava um ritmo muito forte com um trem de  pneus 
duros. Cerca da 20ª volta, ele já tinha 4s1 de margem 
sobre Vettel. 
Na terceira posição, Massa pedia a Ferrari uma pa-

rada para trocar pneus, pois as dificuldades de ade-
rência do seu monolugar era bem  visível . O bra-
sileiro voltou em sétimo e na 23ª passagem já era o 
quinto, com passagens sobre Pérez e Ricciardo. 
Lá na frente, Vettel e Raikkonen iam duelando pela 

liderança, com a parada de Alonso na 22ª passagem. 
O espanhol voltou em terceiro e viu o alemão parar 
na 25ª volta e o finlandês na 27ª. Assim, a Ferrari 
ocupava as duas primeiras posições. Os dez primei-
ros na volta 30 eram: Alonso, Massa, Vettel, Raikko-
nen, Webber, di Resta, Hulkenberg, Pérez, Rosberg e 

Ricciardo. 
A estratégia de quatro paradas da Ferrari ia sendo 

aplicada. Na 37ª volta a Scuderia colocou pneus mé-
dios, mais macios, nos carros de Alonso e Massa. 
Alonso ganhou a liderança de novo, com o uso da 
asa móvel, no 39º giro. A diferença é que Kimi tinha 
previsão de parar apenas três vezes, portanto ainda 
estava na luta pela vitória. Atrás do finlandês, Vet-
tel entrava nos boxes na 40ª passagem, promovendo 
Massa para terceiro e voltando à pista em quarto. O 
quinto era Mark Webber, enquanto Rosberg, Gutiér-

rez, Button, di Resta e Pérez completavam o top-10. 
Na 50ª volta, Alonso visitou as garagens pela última 

vez calcando pneus duros e, liderando, concentrava-
-se somente em trazer a seu bólide até à bandeirada 
final e vencer IMPECÁVELMENTE o seu Grande 
Premio Nacional .
Não tenho ideia, caro leitor, ou melhor já passaram 

19 anos, e isto depois da morte do meu ídolo Ayrton 
Senna, que eu não via um publico a puxar, a aplau-
dir a festejar um piloto, como este, que hoje esteve 
presente aqui Barcelona no circuito da Catalunha! 
bandeiras no ar, camisolas da Ferrari e de Fernan-
do Alonso era o começo da festa que parecia não 
ter fim... e, ao meu lado sentado ouvi uma voz meia 
tremula dizer... bravo, bravo, Bravíssimo Campeão! 
Fernando Alonso, tornou-se o quarto piloto mais vi-
torioso na história da F1, atrás de Michael Schuma-
cher, que tem 91 vitórias, Alain Prost, 51 e Ayrton 
Senna, 41.
Fernando Alonso foi convocado e posteriormente 

advertido pelos comissários desportivos do GP da 
Espanha, pelo facto de que depois da vitória na cor-
rida o piloto da Ferrari infringiu o regulamento ao 
realizar a volta de honra empunhando uma bandeira 
da Espanha, que lhe foi dada por um comissário de 
pista. No entanto não foi sancionado desportivamen-
te e, segundo nos informaram, aparentemente, nem 
sequer foi  multado... 
Se, se a Pirelli fizer um composto de pneumáticos 

mais duros para os próximos Grandes Prémios do 
Mónaco e Canadá, a nosso ver, a Mercedes será a 
verdadeira favorita para estes dois GP, no entanto, 
quem irá usufruir de vantagem é a Red Bull eles que 
são os mais queixosos! Próximo encontro a 26 de 
Maio no GP do Mónaco.

REsULTADOs FinAis deste G.P. da EsPAnHA 
1- Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 4 paragens  
2- Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 3 
3- Felipe Massa (BRA/Ferrari), 4 
4- Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 4 
5- Mark Webber (AUS/Red Bull), 4 
6- Nico Rosberg (ALE/Mercedes GP), 3 
7- Paul di Resta (ESC/Force India), 4 
8- Jenson Button (ING/McLaren), 3 
9-Sergio Perez (MEX/McLaren), 4 
10- Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 4

Hélder Dias
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Aston Villa 1-2 Chelsea
Stoke City 1-2 Tottenham

Everton 2-0 West Ham
Fulham 1-3 Liverpool

Norwich City 4-0 West Bromwich
QPR 1-2 Newcastle

Sunderland 1-1 Southampton
Man. United 2-1 Swansea City

Arsenal 4-1 Wigan Athletic
Reading 0-2 Man. City

 P j v E D
1-man. united 88 37 28 4 5
2-man. city 78 37 23 9 5
3-Chelsea 72 37 21 9 7
4-Arsenal 70 37 20 10 7
5-Tottenham 69 37 20 9 8
6-Everton 63 37 16 15 6
7-Liverpool 58 37 15 13 9
8-West Bromwich 48 37 14 6 17
9-Swansea City  46 37 11 13 13
10-West Ham 43 37 11 10 16
11-Stoke City 41 37 9 14 14
12-Norwich City 41 37 9 14 14
13-Newcastle 41 37 11 8 18
14-Southampton 40 37 9 13 15
15-Fulham 40 37 10 10 17
16-Aston Villa 40 37 10 10 17
17-Sunderland 39 37 9 12 16
18-Wigan Athletic 35 37 9 8 20
19-Reading 28 37 6 10 21
20-QPR 25 37 4 13 20

Inglaterra
PremIer league

CAMPEONATOS EUROPEUS - RESULTADOS E CLASSIfICAçãO

Celta de Vigo 1-3 At. Madrid
Real Madrid 6-2 Málaga

Getafe 18/05  12:00 Valencia
Granada 18/05  14:00 Osasuna

Sevilla 18/05  16:00 Real Sociedad
Levante 19/05  6:00 Rayo Vallecano

Deportivo 19/05  11:00 Espanyol
Zaragoza 19/05  13:00 Athletic

Barcelona 19/05  15:00 Valladolid
Mallorca 20/05  16:00 Real Betis

 P j v E D
1-barcelona 91 35 29 4 2
2-real madrid 81 36 25 6 5
3-At. Madrid 72 36 22 6 8
4-Valencia 59 35 17 8 10
5-Real Sociedad 58 34 16 10 8
6-Málaga 54 36 15 9 12
7-Real Betis 52 35 15 7 13
8-Sevilla 47 35 13 8 14
9-Getafe 47 35 13 8 14
10-Rayo Vallecano 46 35 14 4 17
11-Espanyol 44 35 11 11 13
12-Valladolid 43 35 11 10 14
13-Levante 42 35 11 9 15
14-Athletic 41 35 11 8 16
15-Osasuna 36 35 9 9 17
16-Granada 35 34 9 8 17
17-Zaragoza 34 35 9 7 19
18-Deportivo 32 35 7 11 17
19-Celta de Vigo 31 36 8 7 21
20-Mallorca 29 35 7 8 20

esPanha
lIga BBVa

Lille 3-0 Stade de Reims
Marseille 2-1 Toulouse
Bordeaux 3-2 Nancy

AC Ajaccio 0-1 Troyes
Brest 0-2 Sochaux

Bastia 3-1 Montpellier
Valenciennes 4-1 Rennes
Lorient 3-1 Saint-Étienne

Évian TG 4-0 Nice
Lyon 0-1 Paris SG

 P j v E D
1-Paris sg 77 36 23 8 5
2-marseille 70 36 21 7 8
3-Lyon 63 36 18 9 9
4-Lille 60 36 16 12 8
5-Nice 60 36 17 9 10
6-Saint-Étienne 59 36 15 14 7
7-Lorient 53 36 14 11 11
8-Bordeaux 52 36 12 16 8
9-Montpellier 51 36 15 6 15
10-Toulouse 45 36 11 12 13
11-Valenciennes 45 36 11 12 13
12-Rennes 45 36 13 6 17
13-Bastia 43 36 12 7 17
14-Sochaux 40 36 10 10 16
15-AC Ajaccio 39 36 9 14 13
16-Stade de Reims 39 36 9 12 15
17-Évian TG 37 36 9 10 17
18-Nancy 35 36 8 11 17
19-Troyes 34 36 7 13 16
20-Brest 29 36 8 5 23

França
lIgue 1

Juventus 1-1 Cagliari
Catania 1-0 Pescara

Genoa 0-0 Internazionale
Fiorentina 1-0 Palermo

Chievo 1-1 Torino
Udinese 2-1 Atalanta
Lazio 2-0 Sampdoria

Napoli 2-1 Siena
Parma 0-2 Bologna

Milan 0-0 Roma

 P j v E D
1-juventus 87 37 27 6 4
2-Napoli 78 37 23 9 5
3-Milan  69 37 20 9 8
4-Fiorentina 67 37 20 7 10
5-Udinese 63 37 17 12 8
6-Lazio 61 37 18 7 12
7-Roma 59 37 17 8 12
8-Catania 55 37 15 10 12
9-Internazionale 54 37 16 6 15
10-Parma 46 37 12 10 15
11-Chievo 44 37 12 8 17
12-Cagliari 44 37 11 11 15
13-Bologna 43 37 11 10 16
14-Atalanta 39 37 11 8 18
15-Sampdoria  39 37 10 10 17
16-Torino 38 37 8 15 14
17-Genoa 37 37 8 13 16
18-Palermo 32 37 6 14 17
19-Siena 30 37 9 9 19
20-Pescara 22 37 6 4 27

ItálIa
serIe a

ueFa
euroPa league

lIga dos
       CamPeões

SOBE e DESCE
Pedro Barbosa

fINAl
sc brAgA 1-0 POrTO

fINAl
DOmINgO

26 mAIO 2013 - 12H15
v. guImArÃEs vs bENfIcA

mEIAs-fINAIs 1ª Mão 2ª Mão

Bayern M.-Barcelona   4-0   3-0
B. Dortmund-R. Madrid   4-1   0-2

mEIAs-fINAIs 1ª Mão 2ª Mão 
Fenerbahçe -Benfica   1-0   1-3
FC Basel-Chelsea   1-2   1-3

fINAl
sábADO 25 mAIO 2013 - 14H45

bOrussIA DOrTmuND
vs

bAYErN müNcHEN

fINAl

QuArTA 15 mAIO 2013 - 14H45
bENfIcA

vs
cHElsEA

o que esPerar do ClássiCo

Momentos da jornada 28.
1. Em Moreira de Cónegos. 

Fantástico golo de Ghilas (a 
prometer outros voos). Derrota 
não deixa o Moreirense respirar 
e, aparentemente, coloca-o na 
rota da II Liga.
2. Depois de um jogo sem pú-

blico, Guimarães regista a maior 
enchente. Foram 26.340, o que 
revela a paixão dos adeptos. A 
resposta não podia ser melhor 
aos apelos da bancada. Os Vitó-
rias (o Rui e o clube) estão de 
parabéns.
3. O que dizer de novo deste 

P. Ferreira? Brilhante, continua 
a somar e a acreditar que é pos-
sível ouvir a música da Cham-
pions. Os quatro pontos de van-
tagem e o calendário apertado 
não garante tranquilidade, mas a 
determinação da equipa vai ser 
(como tem sido) fundamental.
4. Na Choupana o Porto resol-

veu cedo. Fez o que lhe com-
petia e esperava pela ajuda de 
terceiros. Ontem chegou e já se 
contam os dias para o jogo do 
título.
5. O Estoril calou o Estádio da 

Luz, cheio. Tirou dois pontos ao 
Benfica e leva um empate que 
dá segurança mas não garantia 
da conquista da Europa. Maior 
discernimento e maior qualida-
de em zona de finalização po-
diam ter causado mais estragos. 
Quem subiu este ano e apresen-
ta este comportamento só pode 
estar de parabéns, independen-

temente do que acontecer. Esta 
campanha não é obra do acaso 
e tem um nome: Marco Silva. 
Parabéns.
6. O Benfica falhou onde me-

nos se esperava, em casa peran-
te o apoio incessante do públi-
co. O que aconteceu? Ineficácia, 
menor fulgor físico, futebol me-
nos fluido? Um pouco de tudo. 
Não conseguiram traduzir na 
prática a confiança e «moral». 
Esta jornada vai garantir com 
toda a certeza luta e emoção até 
ao fim por todas as posições na 
tabela. Mas o que já concentra 
as atenções é o jogo do título.
Os dias já estão a ser contados. 

Pressão, ansiedade vão ser pala-
vras usadas. Quem parte melhor 
para o clássico?
Difícil responder.
O Porto, que apesar da desvan-

tagem, lutava e ia somando pon-
tos na esperança que a diferença 
pontual fosse reduzida, ou o 
Benfica, que revelava confiança, 
e tinha na sequência de vitórias 
a maior arma, mas que acabou 
traído em casa?
As duas equipas chegam à 29ª 

jornada sem derrotas, o que diz 
bem do seu percurso. O melhor 
ataque contra a melhor defesa. 
O Porto tem a oportunidade que 
provavelmente já não esperava. 
Ganhar e passar para a lideran-
ça, marcar a sua posição. É sinal 
de maior pressão ou pode ser a 
prova de que necessitavam para 
se afirmarem que são melhores, 
apesar de estarem a correr atrás 
já há algum tempo? É o momen-
to da decisão e o orgulho e que-
rer dos jogadores pode fazer a di-
ferença. Acredito numa entrada 

forte para marcar posição.
Por outro lado, como vai ser a 

reacção do Benfica? Joga na casa 
do adversário e apesar da vanta-
gem sabe que não pode gerir o 
jogo como gostaria. A máxima 
que diz que o próximo jogo é o 
mais importante é mesmo para 
cumprir. Jesus não vai ter tem-
po para gestão nem pensamen-
tos para os lados da Holanda. 
A suprema importância do jogo 
no Dragão transcende tudo. Je-
sus tem a consciência de que a 
distância de quatro pontos con-
quistada pode desaparecer em 
seis dias e provavelmente não 
terá perdão. Por isso recuperar 
fisicamente e mentalmente os jo-
gadores e colocá-los disponíveis 
para 90 minutos de total concen-
tração são aspectos decisivos 
para o clássico. Os jogadores das 
duas equipas têm consciência da 
responsabilidade do jogo. Uma 
abordagem serena e madura 
com um controlo da ansiedade 
está mais perto do sucesso. São 
apenas considerações sobre um 
jogo que pode decidir o cam-
peão. A partir do momento que a 
bola começar a rolar, o trabalho 
feito pelos treinadores até lá vai 
ser visível e só tem possibilidade 
de intervenção ao intervalo. Que 
seja um grande jogo! PS: Espe-
ro que o jogo das palavras não 
continue no nível das últimas 
semanas. Espera-se um compor-
tamento responsável de treina-
dores e dirigentes. O futebol não 
é uma guerra, por muito que al-
guns tentem fazer crer o contrá-
rio. É apenas um jogo. É apenas 
um jogo que se espera que ganhe 
sempre o melhor.

kelvin, Já menos inesPerado
Este não foi um daqueles clássicos relativamente co-
muns nas últimas décadas, com o FC Porto muito forte 
a vencer um Benfica encolhido e no fundo descrente da 
possibilidade de ser feliz no Dragão, hoje, nas Antas, há 
uns anos. O clássico deste sábado foi antes de tudo o 

resto equilibrado. O F.C. Porto teve mais bola, como era previsí-
vel. Soube reagir ao golo de Lima e pressionou um pouco mais 
no arranque da segunda parte. Mas nunca encostou o Benfica 
às cordas, nunca deu a impressão de que ganharia mais minuto 
menos minuto. O campeão foi menos compacto do que em ou-
tras épocas, um pouco na linha do que tem feito no campeonato. 
Na verdade, todos ficaram convencidos de que a diferença entre 
F.C. Porto e Benfica é algo que hoje só se deteta à lupa. Um fio, 
uma subtileza, a inspiração de um jogador. Depois de jogadas 
29 jornadas, a distância entre ambos é um ponto. Foi isso que 
se provou em campo, depois do empate 2-2 na Luz, na primeira 
volta. Face às circunstâncias em que foi disputado o clássico, 
Vítor Pereira fez o que lhe competia, arriscando com o passar do 
tempo. Como reconheceu no final, o treinador foi feliz. Liedson 
construiu a jogada, Kelvin assinou o golo, com um remate forte, 
colocado, mas já não muito inesperado. Afinal, o jovem brasileiro 
tinha sido o herói no também complicado desafio com o Sp. Bra-
ga. Talvez o treinador do F.C. Porto tenha sido um pouco mais do 
que apenas «feliz». Liedson e Kelvin baralharam as marcações 
do Benfica. Vítor Pereira trocou a lição de todos os dias pelo ines-
perado, pelo improviso que não adora.  Para a semana saber-se-
-á se o F.C. Porto consegue completar o trabalho e festejar o tri.

sP. braga: Como evitar o Fim de CiClo?
António Salvador foi bastante esclarecedor: para 
alguns o tempo em Braga acabou. Os próximos 
explicar-nos-ão quantos são alguns. E sobretudo 
quem são. Mas não custa muito adivinhar. À frente 
do cortejo deverá estar José Peseiro, o treinador, 
que depois da saída dará uma ou outra entrevista 

a lembrar todas as lesões no plantel, mais os momentos de 
azar. Ninguém o ouvirá. Termina atrás do Paços de Ferreira e 
isso acaba por ofuscar a Taça da Liga, o título há muito dese-
jado. Além do treinador, é previsível que diversos jogadores de 
peso saiam. Não por falta de qualidade ou fadiga de ganhar. 
Sobretudo porque as receitas vão baixar muito sem acesso à 
Liga dos Campeões. O próximo ano terá de ser gerido com 
muita delicadeza. Sem as receitas europeias, o Sp. Braga está 
obrigado a diminuir a massa salarial. Mas não pode fazê-lo ao 
ponto de colocar em causa aquele que deve voltar a ser o prin-
cipal objetivo do clube: apurar-se para a Liga dos Campeões. 
Evitar o fim de ciclo vai ser uma tarefa árdua.
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1-NY Red Bulls 13 6 3 4 19 15 21
2-Houston Dynamo 11 6 2 3 17 10 20
3-Sporting KC 12 6 2 4 15 9 20
4-Impact Montréal  10 6 2 2 15 11 20
5-Philadelphia Union 10 4 3 3 13 14 15
6-Columbus Crew 10 3 3 4 12 10 12
7-NE Revolution 10 2 4 4 6 9 10
8-Chicago Fire 9 2 1 6 6 15 7
9-Toronto FC 10 1 4 5 11 15 7
10-DC United 10 1 1 8 5 19 4

  J V E D GM GS PGRUPo ESTE

1-FC Dallas 11 7 3 1 18 11 24
2-Portland Timbers 11 4 6 1 18 12 18
3-Real Salt Lake 12 5 2 5 13 13 17
4-Colorado Rapids 11 4 3 4 10 9 15
5-LA Galaxy 9 4 2 3 13 8 14
6-SJ Earthquakes 12 3 5 4 12 18 14
7-Seattle Sounders 9 3 3 3 10 7 12
8-Vancouver Whitecaps 10 3 3 4 12 14 12
9-Chivas USA 10 3 2 5 12 18 11

  J V E D GM GS P

DOmINgO, 12 mAIO
HOusTON DYNAmO 0-1 sPOrTINg Kc
POrTlAND TImbErs 3-0 cHIvAs usA

fc DAllAs 2-1 Dc uNITED
NE rEvOluTION 1-1 NY rED bulls

cOlumbus crEw 0-2 cOlOrADO rAPIDs
vANcOuvEr wHITEcAPs 3-1 lA gAlAxY

sábADO, 11 mAIO
sEATTlE sOuNDErs 4-0 sj EArTHQuAKEs

ImPAcT mONTréAl  3-2 rEAl sAlT lAKE
cHIcAgO fIrE 0-1  PHIlADElPHIA uNION

Rio Ave 2-1 Gil Vicente
Marítimo 1-0 V. Guimarães

Sporting 1-0 olhanense
Estoril Praia 2-1 Beira-Mar
Académica 1-1 P. Ferreira

SC Braga 1-3 Nacional
Moreirense 2-1 V. Setúbal

FC Porto 2-1 Benfica

RESULTADo
Benfica 19/05  11:00 Moreirense
V. Setúbal 19/05  11:00 SC Braga
Nacional 19/05  11:00 Académica

Gil Vicente 19/05  11:00 Estoril Praia
Beira-Mar 19/05  11:00 Sporting

Olhanense 19/05  11:00 Marítimo
V. Guimarães 19/05  11:00 Rio Ave
P. Ferreira 19/05  13:30 FC Porto

PRóxIMA JoRNADA

1-Belenenses 91 41 28 7 6 73 40
2-Arouca 73 41 21 10 10 63 44
3-Leixões 68 41 18 14 9 49 35
4-Sporting B 66 41 17 15 9 61 44
5-Desp. Aves 65 41 16 17 8 47 40
6-Benfica B 61 41 15 16 10 69 52
7-Portimonense 61 41 16 13 12 59 49
8-UD oliveirense 60 41 16 12 13 52 48
9-Santa Clara 58 41 15 13 13 53 46
10-Penafiel 57 41 15 12 14 46 43
11-Tondela 56 41 15 11 15 51 58
12-Feirense 53 41 14 11 16 57 59
13-U. Madeira 53 41 12 17 12 42 43
14-FC Porto B 53 41 13 14 14 49 49
15-SC Braga B 47 40 12 13 15 39 47
16-Marítimo B 46 41 13 7 21 38 46
17-Naval 44 41 13 17 11 51 50
18-Atlético CP 44 41 12 8 21 44 61
19-Trofense 40 41 9 13 19 38 55
20-Sp. Covilhã 35 41 6 17 18 36 52
21-Freamunde 33 41 7 12 22 45 73
22-V. Guimarães B 30 40 5 15 20 28 56

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 75 29 23 6 0 68 14
2-Benfica 74 29 23 5 1 74 19
3-P. Ferreira 54 29 14 12 3 42 27
4-SC Braga 49 29 15 4 10 59 44
5-Estoril Praia 42 29 12 6 11 44 36
6-V. Guimarães 40 29 11 7 11 36 46
7-Rio Ave 39 29 11 6 12 34 42
8-Sporting 39 29 10 9 10 32 35
9-Marítimo 37 29 9 10 10 34 45
10-Nacional 37 29 10 7 12 43 50
11-Académica 28 29 6 10 13 32 43
12-V. Setúbal 26 29 7 5 17 30 54
13-Gil Vicente 25 29 6 7 16 30 51
14-Moreirense 24 29 5 9 15 29 48
15-olhanense 24 29 5 9 15 26 42
16-Beira-Mar 23 29 5 8 16 34 51

  P J V E D GM GS

GRUPo oESTE

ultraPassagem em Cima da meta
Ultrapassagem do FC 

Porto ao Benfica nos 
descontos do clássico, o pior 
sporting de sempre, um Pa-
ços inacreditável e cabeças a 
rolar em Braga. A Liga Eu-
ropa por decidir e ainda nin-
guém na ii Liga.
A jornada 29 só encerrou cer-

tezas para algumas equipas, 
apesar de o minuto 90+1 do 
Dragão poder valer mais um 
campeonato ao FC Porto. Os 
portistas podiam ter passado 
para a frente do Benfica em 
várias ocasiões nesta liga. Mas 
deixaram tudo para o fim.
Comecemos pelo fim do 

Clássico. Jogadores do Benfi-
ca e treinador de mãos na cara, 
pela crueldade do golo de Kel-
vin. O brasileiro do FC Porto 
resolveu o encontro da tem-

porada no último sopro, num 
pontapé certeiro nos descontos 
de uma partida que foi inten-
sa, apesar de não muito bem 

jogada. O clássico teve pou-
cos lances de perigo, teve dois 
golos de ressalto e Kelvin. O 
FC Porto passa o Benfica em 
cima da meta e tem 90 minutos 
para confirmar o 27º troféu de 
campeão, enquanto o rival fica 
arrasado nas vésperas de uma 
final europeia e agarrado à fé 
na Liga.
À fé e ao Paços de Ferreira. 

Heróicos os pacenses, que ti-
veram os deuses do futebol a 
favor, depois do empate com a 
Académica (salvam-se os es-
tudantes da descida). Deuses 
do futebol que continuam a 
atormentar José Peseiro. O Sp. 
Braga, orientado pelo técnico 
de Coruche, vencia e colocava 
pressão no Paços. Um erro de 
Custódio, um autogolo e mais 
um lance mal ajuizado pela 

defesa minhota deixaram o Sp. 
Braga fora da Liga dos Cam-
peões. O presidente António 
Salvador já disse que chegou-

-se ao fim de um ciclo nalguns 
casos. Vão rolar cabeças em 
Braga.
O Estoril não confirmou pre-

sença na Liga Europa, ainda, 
mas a vitória sobre o Beira Mar 
teve efeitos nefastos em Alva-
lade. O Sporting só por uma 
vez tinha falhado presença nas 
provas europeias; o Sporting 
nunca tinha ficado abaixo do 
quinto lugar do campeonato. 
Até agora. De nada valeu o 
triunfo leonino sobre o Olha-
nense, um dos aflitos e que vai 
lutar para sobreviver no últi-
mo dia. O triunfo estorilista 
arruma as contas do leão e só 
o Rio Ave ameaça a presença 
da equipa de Marco Silva na 
Europa. Nuno Espírito Santo e 
os vila-condenses também me-
recem estar na luta até ao fim.
Na Madeira, apesar de vi-

tórias sobre os dois maiores 
emblemas minhotos, não vai 
haver prova europeia. Nacio-
nal e Marítimo copiaram-se 
e chegam à 30ª ronda com o 
mesmo objetivo: ficar à frente 
do outro.
No fundo, é a confusão total. 

A Académica salvou-se, mas, 
de resto, vai tudo andar a fazer 
contas. Por exemplo, os crité-
rios da Liga deixam o Olha-
nense, neste momento, à frente 
do Moreirense. Mas, na reali-
dade, os algarvios estão atrás 
e em lugar de descida. Porque 
no critério que realmente con-
ta têm desvantagem com os 
minhotos, no confronto direto. 
Enfim, são cinco equipas a fu-
gir a dois lugares.

Psg revela ContaCto do real 
madrid Por Carlo anCelotti
O presidente do PSG con-

firma que o Real Madrid 
o contactou para falar de Carlo 
Ancelotti. 
Nasser al-Khelaifi diz que foi 

um telefonema de José An-
gel Sanchez, diretor-geral do 
clube espanhol, e conta que 
exigiu respeito. O treinador 
italiano era há muito apontado 
como o nome mais provável 
para render José Mourinho, 
que no entanto ainda não deu 
a saída do Real Madrid como 
certa.
«Há alguns dias, o diretor-ge-

ral do Real Madrid contactou-
-me para me falar dele. Muito 
rapidamente, disse-lhe: «Se 
querem o Carlo, saibam que 
ele tem mais um ano de con-
trato. Por favor respeitem-nos, 
respeitem esse contrato. Não 
temos a dimensão do Real, 
mas não merecemos menos 
respeito por isso», disse Nasser 
al-Khelaifi ao L’Équipe, pros-
seguindo com uma informação 

curiosa: «Ele pediu desculpa, 
disse-me que pensava que o 
contrato de Carlo terminava 

no fim desta época. Disse-lhe 
que não e ele disse-me que iam 
ter isso em conta.»

Ancelotti, que no domingo se 
sagrou campeão com o PSG, 
não tem sido definitivo sobre o 

seu futuro. Ontem, no meio da 
festa, disse que iria falar com o 
PSG no final da época.
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