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GOVERNO QUER AUMENTAR 
PIB DOS AÇORES EM 70%

Pretendemos que o produto e o rendi-
mento gerados nos Açores seja, no 

fim da execução deste programa, 1.645 
milhões de euros superior ao valor ac-
tual, adiantou o vice-presidente do exe-
cutivo regional, em Ponta Delgada.
Sérgio Ávila falava em conferência de 

imprensa para anunciar que a Comissão 
Europeia aprovou, na generalidade, o 
programa operacional Proconvergência, 
que enquadra o financiamento comuni-
tário do Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional (FEDER) entre 2007 e 
2013.
O Proconvergência tem uma dotação 

As crianças
também sonham
Augusto Machado

O António lembra-se de quando ti-
nha os seus sete anos de também 

sonhar. Sonhava de um dia ouvir dizer, 
aos mais velhos lá da terra, que a guerra 
tinha acabado. Estávamos em 1944. E já 
andava cansado de todos os dias ter que 
percorrer aquele maldito caminho, (cer-
ca de 15 quilómetros ida e volta) que 
separava a aldeia onde vivia da padaria 
mais próxima na pitoresca vila de Ponte 
da Barca. 
Saía de casa antes de nascer o sol para 

apanhar a vez naquela que era uma in-
findável bicha. Só que outros também 
tinham a mesma ideia e chegavam pri-
meiro do que ele. E quando chegava a 
sua vez, com a respectiva senha que lhe 
dava direito a cinco pães(também co-
nhecidos por papo secos, trigos ou mo-
letes)- o caixeiro olhava-o de cima para 
baixo e com uma voz sentida de quem 
nada podia fazer, dizia: “Já não há mais 
pão, meu rapaz! Agora só amanhã”. 
O moço voltava para casa desanimado. 

Os pais ralhavam-lhe, acusavam-no de 
ter perdido tempo pelo caminho e por 
isso outros chegaram primeiro do que 
ele. Negava a acusação e prometia que 
na próxima não voltaria sem pão. No dia 
seguinte, ainda antes do primeiro canto 
do galo já o António estava a caminho 
da padaria da Barca. A noite estava lu-
arenta, meteu-se ao caminho descalço, 
(pois tamancos só os teve aos 12 anos) 
eram caminhos tortuosos por montes e 
devesas. Ao Chegar à Barca ouviu as 
cinco badaladas no sino da igreja ma-
triz - eram cinco horas da manhã e para 
sua surpresa já tinha dez adultos à sua 
frente. A fila depressa se alongou. Sendo 
a única criança na bicha, houve mesmo 
quem tentasse passar-lhe à frente e até 
desviá-lo da fila, valeu-lhe um senhor 
que o precedia que o defendeu dos fer-

PORTUGUESES GASTAM
ÁGUA POTÁVEL A MAIS
Cada português usa diariamente em 

instalações sanitárias e autoclismos 
uma média de 40 litros de água com qua-
lidade para consumo humano que pode-
riam ser substituídos por águas de esgoto 
depuradas, defende um especialista. “Em 
média, cerca de 95 por cento da água que 
os sistemas públicos põem à disposição 
dos consumidores para os diversos usos 
domésticos não teria de ter qualidade 
para consumo humano”, afirma Amílcar 
Ambrósio, engenheiro civil e sanitarista. 
Segundo o especialista, são suficientes 

cinco litros de água diários por habitante 
para beber e para a confecção de alimen-
tos. No entanto, o consumo de água per 
capita ronda os 120 litros diários. “Isto 
deve fazer-nos reflectir”, comenta Amí-
lcar Ambrósio, defensor da aplicação de 

P
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BAILE DA PINhA 2008
O Sport Montreal e Benfica organiza o Jantar e Baile da Pinha no sábado 
19 de Abril de 2008 pelas 19h30 abrilhantado pelo conjunto Xpressions. 
Para mais informações contacte 514-273-4389.

Cada qual sabe amar a seu modo; o modo pouco 
importa; o essencial é que saiba amar.

1889. Nascimento de Charlie Chaplin, em Londres. Ficará conhecido so-
bretudo devido à personagem que interpretou no cinema: Charlot.

Ricardo da Silva

financeira de cerca de 971 milhões de euros, o que per-
mitirá potenciar um investimento total de 1.316 milhões 
de euros, estimou o governante açoriano.
Com os investimentos previstos, o “Governo Regional 

pretende, através do Proconvergência, aumentar em 10 
anos o PIB dos Açores em 70 por cento”, disse Sérgio 
Ávila, para quem esta previsão representa uma meta 
ambiciosa.
“Ao assumirmos um crescimento anual de 5,4 por cen-

to, temos consciência que estamos a lançar um ambicio-
so desafio à sociedade açoriana”, afirmou o vice-presi-
dente do governo Regional, ao adiantar que o objectivo 
passa por convergir com a Europa que, com 10 novos 
países, “tem grande potencial de crescimento”.
Sérgio Ávila adiantou, ainda, que a Comissão Euro-

peia considerou que o Proconvergência, o maior progra-
ma inserido no Quadro de Referência Estratégico dos 
Açores (QRESA), “cumpre todos os requisitos e inclui 
todas as componentes exigidas pela regulamentação co-
munitária”
Candidaturas em Julho
Explicou que vai ter início, agora, a negociação do 

programa na especialidade, para “acertos de pormenor”, 
de modo a que o processo esteja concluído até final de 
Maio. “Já é possível ao governo Regional assegurar 
que, durante Junho, será concluída toda a estrutura re-
gulamentar e operacional interna e anunciar o início do 
processo de apresentação e aprovação de candidaturas 

em Julho”, salientou Sérgio Ávila. Além disso, segundo 
o governante, a Comissão Europeia garantiu que a ele-
gibilidade das despesas do Proconvergência terá efeitos 
a 01 de Janeiro deste ano, o que “permite aos promoto-
res não terem qualquer vazio entre os quadros comuni-
tários”.
Com este programa operacional, o Governo Regional 

vai dotar com 334,7 milhões de euros as medidas de 
criação da riqueza e emprego, enquanto que a qualifica-
ção vai dispor de um total de 226,8 milhões de euros.
Para melhorar a atractividade e a coesão do território 

regional estão previstos 312,2 milhões de euros, caben-
do, ainda, outros 65,6 milhões para a compensação dos 
sobre-custos da ultraperiferia.
O governo estima, assim, financiar 1.200 projectos de 

investimento, no âmbito dos novos sistemas de incenti-
vos privados, construir sete infra-estruturas de apoio à 
actividade económica e apoiar 35 campanhas e eventos 
promocionais. Os fundos vão permitir a construção ou 
requalificação de 30 escolas, a intervenção em 550 qui-
lómetros da rede viária regional e construir, renovar ou 
equipar seis unidades de saúde. Além disso, as verbas 
do Proconvergência vão dotar as ilhas de 12 equipa-
mentos culturais, 20 desportivos, a intervenção em oito 
portos comerciais, quatro de pesca, elaborar 20 planos 
de ordenamento, construir 100 quilómetros de redes de 
água e cinco estações de tratamento de águas residuais, 
entre outros investimentos. A UNIÃO

Governo quer aumentar 
PIB dos Açores em 70%

rabrás.
As horas, os dias, as semanas e os meses que passou 

nas filas para trazer para casa os cinco pães marcaram-
no para sempre. A guerra acabou no ano seguinte, 1945 
e o António cresceu, tornou-se adulto. 
Hoje com 71 anos de idade e talvez por ter sentido, 

em criança, a escassez de algo tão essencial como uma 
fatia de pão, desde então sempre soube dar valor e apre-
ciar como é benévolo e louvável viver num mundo sem 
fome e sem guerra! 
Agora que é avô, nota que as crianças de hoje também 

sonham: umas sonham com brinquedos e telemóveis, 
enquanto outras, infelizmente, sonham em se libertarem 
da extrema miséria em que vivem e das guerras que lhes 
tolhe a vida e lhes rouba o futuro.
Do outro lado da medalha temos aquelas crianças que 

As crianças também sonham
Continuação da página 1

nem sequer têm tempo para sonhar; são crianças que se 
levantam às seis da manhã para a rotina do dia a dia: 
lavar, vestir, alimentar. Transporte para o infantário. 
Transporte para casa. E tudo isto em situação de stress e 
de enorme fadiga dos pais e das crianças. 
Hoje as crianças são obrigadas a crescer depressa. Exi-

gimos que sejam as melhores na creche, no infantário e 
na escola. A mais bem comportada. A que tem melhores 
notas! 
Classifica-se a criança pela sua capacidade de ser 

‘igual’ aos adultos e não pela sua capacidade de ser só, 
criança! 
Muito cedo o adulto força a naturalidade da criança 

transformando-a num ser automatizado, intolerante, 
egoísta. Felizmente que nem sempre consegue...

CENTRO DE ACçãO
SOCIO-COMUNITÁRIA DE MONTREAL
O CASCM informa que no próximo dia 23 de Abril pelas 2h15 haverá uma 
sessão de informação para as pessoas da terceira idade sobre o mandato 
em caso de incapacidade. O tema é da máxima importância. Convidamos 
para nos elucidar sobre o assunto a advogada Adélia Ferreira. Não falte! 
Venha informar-se enquanto goza de boa saúde. Para mais informações 
contactar: 514-842-8045

FPM NO PARQUE DE PORTUGAL
A Filarmónica Portuguesa de Montreal vai fazer um dos seus ensaios no 
parque de Portugal no domingo 4 de Maio das 11h00 às 14h00. Uma oc-
casião para ouvir e ver como se passa um ensaio da FPM. Em caso de 
chuva, estão convidados a assistir ao ensaio na sede da FPM.

TARDE DE TEATRO REvISTA
A Tuna d’Ouro organiza uma tarde de teatro no domingo 20 de Abril pelas 
15h30 no Centro Comunitário Português situado no 1815 rua Favreau em 
Chomedey. Para mais informações contacte 450-688-8260

DOMINGA DE LUCIA CALISTO E JOSÉ REBELO
Convidamos todos a vir rezar o terço todos os dias às 19h00 no 7866 La-
jeunesse. Haverá guitarradas, cantores, etc. Para mais informações con-
tacte: 514-274-0596.
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BREvES

SEM AçORES E MADEIRA 

Portugal seria “região
ultraperiférica continental” 
O presidente do Governo açoriano afirmou quarta-

feira que os Açores e a Madeira garantem uma pro-
jecção Atlântica a Portugal, que seria uma “região ultra-
periférica continental” sem os seus dois arquipélagos.
“Portugal, sem os Açores e também sem a Madeira, 

seria uma região ultraperiférica continental”, afirmou 
Carlos César, que falava numa visita à Câmara Muni-
cipal de São Vicente, no âmbito de uma deslocação que 
está a efectuar a Cabo Verde.
Para o chefe do executivo açoriano, o arquipélago con-

fere, assim, a Portugal um “salto qualitativo” nas rela-
ções internacionais que o país desenvolve.
“Assim é um território periférico do continente euro-

peu que tem, graças aos Açores, uma localização central 
no diálogo atlântico”, defendeu. Para Carlos César, o 
arquipélago tem desempenhado uma “função importan-
te” em algumas áreas na projecção da política externa 
portuguesa. Pela sua posição estratégica e geográfica, 
os Açores são “interlocutores privilegiados” no diálogo 
atlântico, transatlântico e da Macaronésia, um espaço 
que junta também a Madeira, Cabo Verde e Canárias.
Depois de ter sido recebido pela autarca de São Vicente, 

Carlos César apelou, ainda, para que as câmaras muni-
cipais assumam um “outro patamar de relacionamento” 
entre os Açores e Cabo Verde. Segundo Carlos César, os 
acordos de geminação entre autarquias não podem ficar 
por intercâmbios culturais e de visitas de cortesia, mas 
devem aproveitar o “estímulo” dos dois governos de re-
forço das relações. O presidente do Governo Regional 
destacou, também, o relacionamento que se verifica em 
Cabo Verde entre as administrações local e nacional, 
alegando que deveria de servir de exemplo aos Açores.

“Nos Açores, por vezes, perde-se muito tempo na con-
tenda partidária, perde-se muito tempo numa exibição 
da diferença e não se ganha, por isso, tempo para traba-
lhar em comum e para privilegiar o interesse público”, 
afirmou. Para Carlos César, esta situação “resulta sem-
pre numa quebra dos resultados” que significa “prejuí-
zos para os cidadãos”.
 “Esquerdismo farisaico” 
 Por outro lado, o líder do Governo açoriano defen-

deu 3ª feira que os lucros da banca contribuem para o 
desenvolvimento económico e criticou o “esquerdismo 
farisaico” de quem condena os resultados das institui-
ções financeiras. “Há certo esquerdismo farisaico à vol-
ta dos lucros da banca. Confesso que, embora a minha 
formação seja de esquerda, o que me preocupa e assusta 
verdadeiramente é a que a banca não tenha lucros”, afir-
mou Carlos César. 
O chefe do executivo açoriano falava na assinatura de 

um protocolo entre o Banco Espírito Santo dos Açores 
e a Caixa Económica de Cabo Verde, integrado no pro-
grama da visita que está a efectuar ao país. Segundo dis-
se, o sector bancário desempenha um “papel muito re-
levante” no desenvolvimento económico, o qual só será 
concretizado com a solidez necessária neste sector.
“Uma banca sólida com lucros é um sector financeiro 

ao serviço de um país, custe a quem custar”, afirmou 
Carlos César, que destacou, ainda, a “boa relação” mú-
tua existente entre famílias açorianas e os bancos que 
operam nas ilhas. O protocolo entre as duas instituições 
financeiras vai permitir dar maior rapidez às transferên-
cias de remessas financeiras dos imigrantes cabo-ver-
dianos para o seu país. Pedro Caetano (Lusa)

ECONOMISTA TERCEIRENSE
Nuno Martins com prémio
“Helen Potter Award”
Nuno Miguel Ornelas Martins, 29 anos, natural de An-

gra do Heroísmo, recebeu em 2007 o “Helen Potter 
Award”, atribuído ao melhor artigo publicado na Review 
of Social Economy por um jovem investigador, um pré-
mio atribuído pela Association for Social Economics dos 
Estados Unidos.

Este prémio, atribuído pela mais importante associa-
ção mundial na área da economia social, constitui o 
reconhecimento na carreira do jovem terceirense, actu-
almente a leccionar na Universidade Católica do Porto. 
”Fiquei muito contente por receber este prémio de uma 
associação de muito prestígio e porque foi por um artigo 
publicado numa publicação de grande prestígio”, refere 
Nuno Martins, que viajou até Nova Orleães receber a dis-
tinção. Este não foi o primeiro prémio internacional que 
ganhou. Em 2005, quando estava a fazer o Doutoramento 
na Universidade de Cambridge, Inglaterra, venceu o pré-
mio “Emmanuel Miller Prize”, atribuído pelo St John’s 
College, na área da Filosofia das Ciências Sociais.
Outra distinção de prestígio é a do Ranking Internacio-

nal ISI na área das Escolas de Pensamento Económico e 
Metodologia, que coloca Nuno Martins no primeiro lugar 
entre autores portugueses, lado a lado com nomes conhe-
cidos da sociedade portuguesa como Francisco Lousã.
“Alguns desses autores publicam mais do que eu, mas 

tento apostar mais na qualidade. Posso ficar um ano intei-
ro a trabalhar num artigo para tentar que seja publicado 
numa publicação de maior prestígio. Mas existem outros 
rankings onde não estou em primeiro, depende do méto-
do de cálculo”. A UNIÃO

águas residuais depuradas, 
não só em instalações sa-
nitárias, mas ainda noutros 
fins, como rega, higiene ur-
bana, construção, ataque a 
incêndios, reservas de água 
recreativas ou certos usos 
industriais.
Em Portugal, a Águas do 

Oeste (empresa que serve 
populações dos distritos 
de Leiria e de Lisboa) já 
tem em fase de concretiza-
ção este tipo de processo. 
Amílcar Ambrósio antecipa 
reacções negativas das po-
pulações, que podem temer 
o uso de água com parâme-
tros de qualidade menores, 
se não lhes for devidamente 
explicado como funciona 
o sistema e quais as van-

Portugueses gastam
água potável a mais

Continuação da página 1
tagens. E o preço pode ser 
um dos aliciantes: “A água 
residual tratada revela-se, 
como regra, mais barata”, 
explica o especialista. Ac-
tualmente, paga-se, em mé-
dia, 0,70 euros por metro 
cúbico de água e os custos 
da água residual depurada 
andarão entre os 0,35 euros/
m3 e os 0,60 euros/m3. “É 
francamente positivo para 
os consumidores  e não 
necessariamente negativo 
para as entidades gesto-
ras dos sistemas”, sustenta 
Amílcar Ambrósio, especi-
ficando que as populações 
pagariam pelos três siste-
mas (água para consumo 
humano, esgotos e águas 
depuradas) menos do que 

pelos dois existentes actual-
mente. Seriam as empresas 
abastecedoras a suportar os 
custos de execução de no-
vas redes. 
Também seria necessário 

fazer chegar às habitações 
uma nova tubagem para as 
casas de banho, mas Amíl-
car Ambrósio desdramatiza 
a questão: “São obras pe-
quenas.
Também os cabos das te-

lecomunicações são apli-
cados do exterior dos edi-
fícios”.

JOVEM DE 24 ANOS
ATACADO
Um homem de 24 anos foi 
atacado no sábado, no Ca-
cém, por um pitbull. O jovem 
e dois amigos encontravam-
se a jogar futebol junto à 
porta da vivenda onde vive 
o cão, quando este saiu e o 
atacou. A vítima foi assis-
tida no hospital Amadora-
Sintra, devido a lesões nos 
orgãos genitais. O animal 
permanecia no quintal da 
casa. De acordo com a 
PSP do Cacém, citada pela 
SIC on-line, o cão ficou sob 
sequestro domiciliário pois, 
durante o fim-de-semana, o 
canil de Sintra está encer-
rado. Os donos foram in-
cumbidos de levar o cão ao 
gabinete médico-veterinário 
de Sintra.

TRÊS PRAIAS INTERDITAS
A BANHOS NO ALGARVE
As praias do Inatel, Alemão 
e Pescadores, em Albu-
feira, estão com a água do 
mar imprópria, pelo que a 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional advertiu 
que se evite tomar banhos 
até avisar.

TIMOR
O presidente de Timor-
Leste, José Ramos-Horta, 
assegurou que não teme 
pela sua segurança quan-
do voltar ao país depois 
do atentado que quase 
lhe custou a vida. O Presi-
dente regressa a Timor na 
quinta-feira.
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COORDENADO POR MIGUEL FÉLIx
mfelix@avozdeportugal.com

Parcómetros trouxeram 
50 milhões em 2007
Os automobilistas permitiram a Montreal fracassar 

o recorde em rendimentos dos parcómetros, em 
2007. “Estacionamento Montreal” recolheu quase 50 
milhões de dólares em 2007, em comparação com os 
32,7 milhões do ano anterior. Trata-se de um aumento 
de mais de 65%. Este aumento vertiginoso é imputável 
aos dois anos consecutivos de aumento das tarifas de 
estacionamento. O custo dos parcómetros tinha passado 
de 2$ para 3$ por hora, na baixa citadina. O preço ficará 
o mesmo este ano. À extremidade da conta, “Estaciona-
mento  Montreal” pagou 43,3 milhões em taxas à admi-
nistração Tremblay o ano passado, ou seja quase duas 
vezes mais do que em 2006.

Os condutores deverão 
reduzir a velocidade
O limite de velocidade nas ruas residenciais de Mon-

treal passará de 50 para 40 km/h daqui ao Outono. 
De acordo com o diário La Presse, continuam a ser acer-
tados os detalhes antes do governo do Quebeque aprovar 
as mudanças que a administração Tremblay já pede há 
dois anos. A ministra dos Transportes, Julie Boulet, já 
tinha dado o seu acordo de princípio em comissão parla-
mentar, em Dezembro passado. A velocidade das ruas que 
rodeiam os parques e todas as escolas será reduzida ainda 
mais, passando o máximo para 30 km/h. Três freguesias 
de Montreal já tinham reduzido o limite de velocidade 
para 40km/h nas 
ruas residenciais.
As únicas excep-
ções serão as gran-
des artérias como 
as alamedas René-
Lévesque, de Mai-
sonneuve e Sher-
brooke.

Montreal: Neve não resultará
no aumento de taxas

Obras no Boul. Saint-Laurent: Gás
Metro escusa-se e pagará a factura

Os comerciantes do ‘Boulevard Saint-Laurent’ e os 
cidadãos de Montreal ficaram chocados ao saber 

que a empresa Gaz Metropolitain destruiria, em 40 lu-
gares diferentes, uma parte da rua e/ou dos passeios, in-
teiramente reconstruídos, a custos astronómicos, nuns 
trabalhos que perduraram mais de um ano e meio, entre 
a rua Sherbrooke e a avenida do Mont-Royal. 

Gaz Metro apresentou as suas desculpas e reembolsará 
à Cidade todos os custos ligados à execução destes tra-
balhos, mal acolhidos por todos. 

A companhia reconheceu as suas faltas e escusou-se, e 
meterá tudo em obra de modo a que os trabalhos sejam 
executados rapidamente, sem demasiadas consequên-
cias para os cidadãos, os comerciantes, os autocarros e 
os automobilistas... 
Compromete-se a pagar todos os potenciómetros (ins-

trumentos utilizados para medir diferenças de potencial 
eléctrico) quebrados, que a Cidade pediu-lhe, e ajudar 
os comerciantes, como já tem-no feito.

Mesmo se a região de Montreal conheceu um Inver-
no histórico, com uma acumulação de 361 centí-

metros de neve entre 15 de Novembro e 15 de Março, 
o presidente do Comité executivo e responsável pelas 
Finanças da Cidade de Montreal, Frank Zampino, disse 
claramente “Essa situação excepcional não terá efeito 
para a conta de taxas dos contribuintes no próximo In-
verno”.
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Carta Dominante: Estrela, que significa Protecção, Luz.
Amor: Cuidado com os amores que só causam sofrimento 
e dor. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de ca-
beça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável no 
que concerne a situação laboral. Poderá vir a receber bene-

fícios. Número da Sorte: 17
Números da Semana: 01, 08, 10, 14, 19, 22

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

caracterizado por dúvidas profissionais que poderão fazê-lo tentar ser 
mais contido relativamente aos seus gastos. Número da Sorte: 49
Números da Semana: 05, 15, 20, 28, 35, 39

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

presas. Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objectivos alcançados.
Número da Sorte: 12 Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42

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

masiado auto-confiante neste domínio, pois as coisas podem não correr 
como o previsto. Número da Sorte: 33
Números da Semana: 03, 09, 15, 18, 27, 29

Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. Amor: 
neste momento estará mais confiante e, por isso, encontrará 
facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: 
Cuidado com a alimentação que faz, opte por alimentos mais 

saudáveis e menos calóricos. Dinheiro: Boas perspectivas avizinham-se 
a este nível, por isso defina cuidadosamente os seus objectivos e empe-
nhe-se na sua concretização. Número da Sorte: 5
Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39

Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade.
Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com 
que aborda as pessoas e as situações traduzem-se num 

clima tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num momento 
favorável, mas em que cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte na 
projecção profissional e poderá alcançar os seus objectivos, mas não 
gaste demasiado. Número da Sorte: 46
Números da Semana: 01, 09, 11, 28, 31, 34

Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa Me-
lancolia, Separação. Amor: Surgirão óptimas oportunidades 
para o compromisso afectivo. Poderá encontrar um novo 
amor ou solidificar o actual. Saúde: Possíveis problemas no 

sistema nervoso poderão deixá-lo inquieto, mas seja mais optimista e 
tudo. Dinheiro: Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer al-
guns enganos. Número da Sorte: 63
Números da Semana: 08, 16, 33, 38, 42, 46

Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pes-
soal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos momentos 
de harmonia familiar e sentimental. Saúde: Não apresenta 
quaisquer motivos de preocupação neste plano.

Dinheiro: Dê um passo de cada vez e alcançará os seus objectivos.
Número da Sorte: 72
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17

Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Soli-
dão. Amor: Uma paixão actual poderá acabar com o passar 
do tempo, mas não se preocupe pois haverá óptimas novi-
dades a nível afectivo no futuro. Saúde: Gozará de grande 

vitalidade neste período. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de 
iniciar algum negócio, não se atire de cabeça sem avaliar as consequên-
cias. Número da Sorte: 9
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42

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

nas suas compras, pois não está no momento indicado para o fazer.
Número da Sorte: 25 Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36

Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapa-
reçam da sua relação afectiva, cultive-as constantemente.
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de rins. Dinheiro: 
É provável que tenha de enfrentar alguns problemas finan-

ceiros, mas tudo se resolverá. Número da Sorte: 11
Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38

Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretiza-
ção. Amor: Visite com maior regularidade os seus familiares 
mais próximos. 
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de pernas e mus-
culares.

Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, planifique muito bem as 
suas despesas.
Número da Sorte: 4 
Números da Semana: 02, 25, 29, 30, 34, 42

CARNEIRO (21 de Março - 19 de Abril)

TOURO (20 de Abril - 20 de Maio)

GÉMEOS (21 de Maio - 20 de Junho)

CARANGUEJO (21 Junho - 22 de Julho)

LEÃO (23 de Julho - 22 de Agosto)

VIRGEM (23 de Agosto - 22 de Setembro)

ESCORPIÃO (23 de Outubro - 21 de Novembro)

SAGITÁRIO (22 de Novembro - 21 de Dezembro)

CAPRICÓRNIO (22 Dezembro - 20 de Janeiro)

AQUÁRIO (21 de Janeiro - 18 de Fevereiro)

PEIXES (19 de Fevereiro - 20 de Março)

BALANÇA (23 de Setembro - 22 de Outubro)

Montreal, aldeiazinha 
de Toronto?
Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Há dois meses, tive a oportunidade de encontrar um 
director de um banco em Portugal. Durante esta 

“conversa de café”, conversámos a respeito de publicida-
de e sobre o apoio que poderia dar à nossa comunidade, 
quer seja uma ajuda logística, monetária, ou outra. Esta 
pessoa sorriu e disse-me “Ajudamos Toronto com cerca 
de 100 000 Euros em publicidade e apoios financeiros. 
Mas não podemos comparar Montreal a Toronto. Para as 
grandes empresas portuguesas, Montreal é quase consi-
derada uma aldeiazinha de Toronto”. Naquele momento, 
fiquei furioso e durante meia-hora discutimos sobre as 
razões desta visão. Há algumas semanas, vimos o que era 
Montreal, e assim chegámos à conclusão que o Governo 
português apoia esta visão. Montreal ficará abandonado 
(a ver domingo)? Uma cidade com 50 000 portugueses e 
luso-descendentes que ficarão marcados. 
Domingo, 20 de Abril de 2008, deveremos 

enfrentar a realidade. Montreal é realmente 
uma aldeia de Toronto…?
 Fala-se aqui de poder representar Montre-

al com um Conselheiro das Comunidades 
Portuguesas, e isto é um marco importante a 
ganhar, para podermos dizer ao Governo Por-
tuguês que não vivemos numa aldeiazinha. 
Somos Portugueses e vivemos na cidade de 
Montreal. Não somos apenas 2 mil, mas sim 
50 000 compatriotas, prontos a marcar elei-
ções e ganhar o cargo de, pelo menos, um conselheiro. 
Tem actualmente no Canadá quatro listas de candidatos 
para as eleições do Conselho das Comunidades Portu-
guesas (CCP), marcadas para 20 de Abril (fonte consu-
lar). O círculo eleitoral de Montreal-Otava-Toronto tem 
três listas concorrentes (duas em Toronto e uma conjunta 
Montreal-Otava) e o círculo de Vancouver tem uma. A 
mesma fonte referiu que, das duas candidaturas entregues 
em Toronto, uma é liderada por Inácio da Silva Mota, ac-
tual presidente da Assembleia do Clube Português de Ki-
tchener (Ontário), e a outra apresenta como primeiro titu-
lar Martin Medeiros, antigo dirigente da Casa dos Açores 
do Ontário, único Açoriano a candidatar-se. O cabeça-de-

lista da candidatura “Portugueses Unidos e Sem Frontei-
ras”, originária de Montreal-Otava, é Clementina Santos, 
tradutora legal e colaboradora de um programa televisivo 
em Montreal. Clementina Santos encontrou-nos para fa-
lar um pouco sobre ela. “Quando cheguei a Montreal, a 9 
de Janeiro de 1977, estive num período de transição de 6 
meses, durante os quais fui à escola para aprender francês 
e inglês, e todos os que pude tirar. Também estive impli-
cada em vários projectos comunitários, sempre a ajudar 
onde tinha oportunidade. Hoje em dia sou mais selectiva. 
Nos últimos anos, trabalhei na Caixa de Economia dos 
Portugueses, na campanha para a eleição de Isabel dos 
Santos, e ajudei na realização do jantar de angariação de 
fundos para Portugal por causa dos fogos, e em várias 
pequenas actividades”, disse.

O que é para ela a comunidade portuguesa
“A comunidade, pessoalmente, é exemplar. 

Mas colectivamente, são individualistas. São in-
capazes de se reunir e é muito triste ver tantas 
possibilidades de fazer avançar a comunidade 
não chegar a fim”.  A injustiça do governo fez 
com que ela devia concorrer, para poder realçar 
a comunidade portuguesa de Montreal, para ter 
uma voz nos congressos de conselheiros espe-
lhados pelo mundo. Ela também afirmou que é 
triste a visão que o nosso país tem desta cidade e 
da comunidade portuguesa montrealense. 

O seu ponto de vista-de-vista sobre 
a função de conselheira
“A visão de cada conselheiro é diferente, mas para mim 

é de ajudar todas as organizações a concretizarem vários 
projectos comunitários e dar uma presença no governo 
para não ficar atrás. A eleição para o CCP vai realizar-se 
este domingo, 20 de Abril, nos consulados em Toronto, 
Otava e Montreal. Todos os portugueses, inscritos nos 
consulados portugueses das cidades respectivas, têm o 
dever comunitário de votar para uma das três listas. Mas 
nesse dia, vote para uma presença montrealense. Vote lis-
ta A: “Portugueses Unidos e Sem Fronteiras”. Eu estarei 
lá, espero que você também.
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Saúde: Cuidados pessoais, princípios gerais

Como complemento do tra-
tamento prescrito pelo mé-

dico, existem várias formas de a 
pessoa, por si própria, fazer com 
que o seu dia a dia seja mais fácil 
e menos doloroso.
Há dois princípios muito impor-
tantes que nunca devem ser es-

quecidos: a conservação da energia e a protecção das 
articulações.
Conservar a Energia
É fundamental evitar o cansaço, pois a fadiga aumenta 

a dor. Isto aplica-se, designadamente, aos doentes que 
têm a seu cargo o trabalho de casa. Sempre que possí-
vel, trabalhe sentado. É menos cansativo do que fazê-lo 
de pé. Procure repartir os trabalhos mais pesados e faça 
alguns intervalos de descanso. Por exemplo, a casa não 
tem de ser toda limpa no mesmo dia. Depois de lavar 
a roupa, sem ser necessariamente toda, ou de preparar 
uma refeição mais complicada, sente-se e descontraia, 
ouvindo música ou lendo. Quando se sentir cansado ou 
com mais dores, evite iniciar tarefas que não possam ser 
interrompidas.
Proteger as Articulações
A protecção das articulações contribui para prevenir 

deformidades articulares e diminuir as dores. Mude fre-
quentemente de posição para prevenir a rigidez. Evite os 
movimentos e as posições que provoquem mais dores nas 
articulações. Evite o esforço, a sobrecarga, ou pressão, 
das articulações afectadas. Algumas adaptações podem 
ser úteis, tais como cadeiras altas, assentos elevados para 
a sanita (para prevenir a flexão excessiva da anca) e car-
rinhos para o transporte de roupa ou para as compras. 
Alguns utensílios podem proporcionar pequenas mas 

significativas ajudas nas tarefas diárias, tais como talhe-
res leves e com cabos mais largos, escovas e pentes com 
cabos especiais para facilitar o pentear, além de outros 
artigos comercializados ou feitos de propósito.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Pescoço
Tente manter a cabeça alinhada com a coluna enquanto 

estiver de pé, sentado ou deitado. Não mantenha a cabe-
ça inclinada para a frente ou virada para um dos lados 
mais do que o indispensável. Se for necessário, use um 
colar cervical (almofada circular) suave, para ajudar a 
manter o pescoço direito e reduzir a dor produzida pelo 
movimento excessivo. Evite movimentos bruscos com 
a cabeça ou com o pescoço. Utilize ambos os braços e 
mãos quando pegar ou transportar objectos pesados; é 
preferível carregar dois sacos pequenos em vez de um 
grande.
Coluna
Evite levantar ou carregar pesos. Se tiver de levantar 

algum objecto pesado, nunca o levante acima da cintura. 
Para pegar em objectos pesados, faça-o de frente para 
eles e mantenha-os junto ao corpo, se tiver de os trans-
portar. Para se baixar, procure não dobrar as costas pela 
cintura; tente dobrar sobretudo as ancas e os joelhos, 
que são articulações habitualmente muito mais fortes 
do que a coluna. Para transportar objectos para locais 
afastados, em vez de os carregar ou puxar, empurre-os, 
utilizando um carrinho de rodas.
Evite sentar-se em cadeiras baixas ou em sofás fundos 

e baixos. 
Se estiver sentado muito tempo, levante as pernas al-

ternadamente, apoiando-as num banquinho ou numa al-
mofada. Pode utilizar uma cadeira de baloiço, porque 
descansa as costas.

Braços e Mãos
Deixe correr água quente sobre as articulações, para 

aliviar a rigidez e dores matinais.
COMO VIVER COM REUMATISMO
Utilize as articulações maiores e mais fortes dos mem-

bros superiores para pegar em panelas ou outros objec-
tos pesados, servindo-se mais das palmas das mãos do 
que dos dedos; habitue-se a transportar a carteira ou o 
saco pendurados no braço ou ao ombro.
Use as articulações das mãos, sem as forçar em po-

sições extremas, evitando dobrar ou esticar muito os 
dedos ou fechar as mãos com muita força, cerrando o 
punho. Quando tiver de pegar numa panela, faça-o com 
ambas as mãos. Limpe a banca da cozinha com uma 
esponja grande, movendo o ombro e o cotovelo em vez 
do pulso; aplique as mesmas regras para lavar a louça, 
limpar o pó e as mesas. Evite inclinar o pulso para fora; 
ao rodar um puxador de porta, por exemplo, incline a 
mão para o lado do polegar. Algumas alterações em 
casa, e no dia a dia, podem ajudar. Por exemplo: Subs-
titua os puxadores redondos (maçanetas) das portas por 
puxadores rectos (manípulos). Faça a barba com uma 
máquina eléctrica em vez de utilizar lâminas. n Se os 
movimentos e funções das mãos estiverem diminuídos, 
use vestuário mais adequado: Escolha roupa que seja 
de abotoar ou apertar à frente, de preferência com fe-
chos de correr largos e com argola, colchetes grandes, 
velcro ou botões grandes. Procure agasalhos tipo capa, 
porque, quando os movimentos dos ombros estão muito 
limitados, é difícil enfiar a roupa pela cabeça. Prefira 
roupa larga, pois é mais fácil de vestir e torna-se mais 
confortável, sobretudo quando se tem de usar bengalas, 
canadianas ou cadeira de rodas. Use sapatos sem ataca-
dores.

Coordenado por Natércia Rodrigues
nrodrigues@avozdeportugal.com
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Os anos 60 re-
presentaram, 

no início, a reali-
zação de projectos 
culturais e ideológi-
cos alternativos lan-
çados na década 50. 
Os anos 50 foram 

marcados por uma crise no moralismo rí-
gido da sociedade, expressão remanescente 
do Sonho Americano que não conseguia 
mais empolgar a juventude do planeta. A 
segunda metade dos anos 50 já prenuncia-
va os anos 60: a literatura “beat” de Jack 
Kerouac, o rock de garagem à margem dos 
grandes astros do rock (e que resultaria na 
“surf music”) e os movimentos de cinema 
e de teatro de vanguarda.
Podemos dizer que a década de 60, segu-

ramente, não foi uma, foram duas décadas. 
A primeira, de 1960 a 1965, marcada por 
um sabor de inocência e até de lirismo nas 
manifestações socioculturais, e no âmbito 
da política é evidente o idealismo e o en-

tusiasmo no espírito de luta do povo. A 
segunda, de 1966 a 1968 (porque 1969 já 
apresenta o estado de espírito que definiria 
os anos 70), em um tom mais ácido, reve-
la as experiências com drogas, a perda da 

inocência, a revolução sexual e os protestos 
juvenis contra a ameaça de endurecimento 
dos governos. Durante uma noite, ressurgiu 
no Clube Oriental Português de Montreal 
toda essa melancolia que temos dos anos 

60. Nostalgia da música, dos vestuários, al-
guns provocantes outros engraçados. Mas, 

afinal, foi uma grande festa, que todos gos-
taram, marcada pelo simpático ambiente, o 
estilo cómico do DJ Memories e o dinamis-
mo do animador, Paulo Santos. Nos dois 
últimos anos, o Clube Oriental Português 
introduziu uma grande mudança: “Se tem 
uma ideia, podemos realizá-la”. E muitos 
dos sócios e não-sócios apreciam esta nova 
filosofia. A realização deste evento deveu-
se a Dina Franco e José Luís Ribeiro, que 
trabalharam muito para que a noite seja um 
sucesso, sem esquecer toda a equipa que os 
ajudou – na cozinha, no bar e o presidente 
do clube, Duarte Sousa. 
Foi uma óptima ideia. Parabéns! Espero 

que muitos imitarão esta associação, por-
que é importante inovar e não repetir 10 ve-
zes a mesma festa. A comunidade não pode 
continuar nesta passividade e deve inovar 

para se renovar. Infelizmente, muitos não 
se apercebem disto. Será que compreende-
rão antes que seja muito tarde..?

NOvO RESTAURANTE EM LASALLE

Um Bitoque por favor…

Segunda-feira, dia 14 de Abril, foram 
oficialmente abertas as portas de um 

novo restaurante português em Lasal-
le, o primeiro na parte sul de Montreal. 
Nestes últimos anos, viu-se um número 
crescente de restaurantes portugueses – 
alguns em Longueuil, outros em Laval, 
em Montreal nos bairros de St-Michel e 
Villeray, etc. 

Hoje, escrevo sobre este novo restau-
rante que me seduziu pela originalidade 
e pelo modernismo da decoração. A ideia 
inicial era fazer uma galeria de artes, 
mas o projecto desenvolveu, resultando 
na criação do melhor dos dois mundos. 
Um restaurante chamado Bitoque e uma 

galeria de pinturas, tradicionais e con-
temporâneas. Rodney Alves, com 6 anos 
de experiência de restauração, e Melissa 
Gervais, são os dois proprietários prin-
cipais. Herman Alves, pai do Rodney, 

ajudou muito para que se concretizasse o 
sonho do seu filho e da família.
No dia de pré-abertura do restaurante, 

tive o prazer de estar presente e petis-
car algumas das especialidades da casa, 
como o chouriço grelhado, lulas, mexi-
lhões, etc. O restaurante, para além dos 
pratos típicos, confeccionados por Jorge 
Duarte, chefe de cozinha, possui uma gar-
rafeira variada onde encontra vinhos por-
tugueses “do bom e do melhor”. Vários 
serviços são oferecidos, tais como uma 

sala para grupos privados, internet Wi-Fi, 
em breve vários “5 a 7”. O Bitoque situa-
se no 3706 rua Notre-Dame Oeste. Para 
mais informações, visite o site web – em 
desenvolvimento – no www.bitoque.ca.

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com FOTOS DE MICHAEL ESTRELA

O espírito dos anos 60 
voltou ao Clube Oriental

Sylvio Martins
sylviomartins@avozdeportugal.com

Os aniversariantes da noite

FOTOS DE 
SYLVIO MARTINS

E MICHAEL ESTRELA
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Maria Natal Sousa
1938 – 2008

Faleceu em São Brás, Terceira, Açores, no dia 
14 de Abril de 2008, com 69 anos de idade, 
Maria Natal Sousa, natural de São Brás, 
Terceira.

Deixa na dor o seu esposo João Inácio, suas 
filhas Paula (José Carlos), Fernanda (Carlos); 
seus filhos João (Maria), Paulo (Idália); 
seus netos, sua mãe Rosa, irmãs e irmãos, 
cunhados (as), sobrinhos (as), assim como 
outros familiares e amigos.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 20 de Abril, às 12h00, 
na Igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Polícia, Fogo, Ambulância    9-1-1
Clínica Portuguesa Luso      514.849.2391
Emigração Canadá             514.496.1010
Emigração Quebeque           514.873.2445
Hospital Hôtel-Dieu             514.890.8000
Hospital Royal Victoria        514.842.1231
Hospital Ste-Jeanne-d’Arc    514.842.6141
Hospital Ste-Justine              514.345.4931
Normas do trabalho               514.873.7061

URGÊNCIAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS

Consulado Geral
de Portugal em Montreal
2020 Rua University, suite 2425

Tel.: 514.499.0359

Ass. dos Pais                   514.495.3284
Ass. N. Sra. de Fátima                    450.681.0612
Ass. Port. do Canadá                         514.844.2269
Ass. Port. do Espírito Santo   514.254.4647
Ass. Port. de Lasalle                          514.366.6305
Ass. Port. de Ste-Thérèse     514.435.0301
Ass. Port. do West Island         514.684.0857
Casa dos Açores do Qc              514.388.4129
Casa do Ribatejo                    514.729.9822
Centro de Ajuda à Família            514.982.0804
Centro Acção Sócio-Com 514.842.8045
Centro do Espírito Santo                514.353.1550
Clube Oriental                            514.342.4373
Clube Portugal de Mtl               514.844.1406
Instituto Cultural Açoriano          514.323.7391
Filar. de Laval                                         514.844.2269
Filar. Portuguesa de Mtl.           514.982.0688
Folc. Campinos do Ribatejo    514.353.3577
Folc. Português de Mtl.            514.739.9322
Missão N. Sra. de Fátima     450.687.4035
Missão Santa Cruz                        514.844.1011
Rancho Folc. Verde Minho         514.768.7634
Sporting Clube de Mtl            514.499.9420
Sport Montreal e Benfica        514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

www.secomunidades.pt

AGÊNCIAS DE VIAGENS
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
TAGUS
4289 St-Laurent                  514.844.3307
VOYAGES ELITE PLUS
1530 Fleury este                     514-381-5200           
www.voyageseliteplus.com

BOUTIQUES
BOUTIQUE ANA MARIA
4409 St. Laurent                   514.849.6619
CAIXA DE ECONOMIA
CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077
CANALIZADORES
PLOMBERIE & CHAUFFAGE LEAL
4267 Av. Coloniale         514.285.1620
  514.672.4687
CLÍNICAS
CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391
CLÍNICA MÉDICA NOVA
3755 Boul. St-Laurent                 514.987.0080
CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.
anibal.afonso@sympatico.ca
                     514.817.2451
DENTISTAS
DR. THUY TRAN
4270 Boul. St-Laurent, #209 -  514.499.1624
DISCO MÓBIL
DISCO Móbil Entre Nós
Marinho               514.875.4800 dia
Depois das 19h             514.324.7415 noite
DISCOS/LIVROS
DISCOTECA PORTUGUESA
Música, prendas, desporto.
4134 St-Laurent                514.843.3863

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484

514.385.3541
FARMÁCIAS
FARMÁCIA RITA NACCACHE
4289 Boul. St-Laurent
entrega ao domicílio      514.844.6212

FLORISTA
FLEURISTE FLORATERIA
90 AV. Des Pins O.             514.288.4548
                              Fax.: 514.288.0225
FUNERAIS
ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
www.memoria.ca
4231 St-Laurent                    514.277.7778
Eduino Martins                Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves                        Cel.: 514.898.1152

GARAGENS
ALBERT STATION SERVICE
4209 De Bullion                   514.845.5804

HIPOTECAS
INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE
FERNANDO 514.886.7001
HELIO 514.497.3896

IGREJAS
IGREJA BAPTISTA PORTUGUESA
6297 Monkland Ave.             514.484.3795
MÁQUINAS DE COSTURA
MONSIEUR MACHINE À COUDRE
7341 St-Hubert                                  514.271.6452

MERCEARIA
SÁ & FILHOS
4701 St-Urbain                                514.842.3373
MONUMENTOS
GRANITE LACROIX INC.
Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 Bl. des Laurentides     450. 669.7467
NOTÁRIOS
Me. LUCIEN BERNARDO
4242 St-Laurent, #203             514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411
Me. ÉLIZABETH DA SILVA
1555 Boul. de l’Avenir, #306
Laval, Qc.                         450.663.3743

OURIVESARIAS
ROSAS DE PORTUGAL
3953 Boul. St-Laurent                514.843.8727
PADARIAS
PADARIA LAJEUNESSE
533 Gounod                514.272.0362
PEIXARIA
BLUE COAST
130-A, Beaumont          514.270.5079
PSICÓLOGOS
JORGE VASCO
406, St-Joseph E.                            514.288.2082

QUIROPRATAS
DR. MARC CHENÉ
“Centre Chiropratique”
7050, Jean-Talon E.             514.351.1716

RESTAURANTES
CHEZ DOVAL
150 Marie-Anne E.                   514.843.3390
ESTRELA DO OCEANO
101 Rachel E.                                   514.844.4588
SOLMAR
111 St-Paul E.                  514.861.4562

REVESTIMENTOS
TAPIS RENAISSANCE ST-Michel
7129 Boul. St-Michel                      514.725.2626

TRANSPORTES
TRANSPORTES BENTO COSTA

514.946.1988

15 de Abril de 2008
1 Euro = CAD 1.624080

†

†

José Eduardo Pereira 
Faleceu em Laval, no dia 12 de  Abril de 2008, 
com 66 anos de idade, José Eduardo Pereira, 
natural da Vila de Rabo de Peixe, São Miguel, 
esposo de Donatilde Pacheco, natural do 
Nordeste, São Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos José 
Manuel (Genevieve English), Nelson (Saozinha 
Linhares) e Bryan (Yasmine Tanielian); seus 
netos (as) Liam, Grace, Veronica, Amberlie, Mylo 
e Lucas; seus irmãos e irmã, cunhados (as), 
sobrinhos (as), assim como outros familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
2159, boul. St-Martin este, Laval
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins
Uma liturgia da palavra decorreu ontem, terça-feira 15 de Abril de 2008, 
na capela do Mausoléu St-Martin, seguindo-se a sepultura, em cripta, no 
Mausoléu St-Martin.
Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º 
dia em sufrágio pela sua alma, que se realiza sexta-feira, 18 de Abril, às 
18h30, na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

A MORTE DE UM BOM HOMEM
Marcel Tremblay vivia só, há vinte e cinco 
anos. Sem família conhecida, deambulava 
sem vagabundear, passeando por Laval os 
anos duma vida plena, recordando imagens 
que a memória não apaga. Era simples, 
discreto e serviçal, com a singeleza que não 
descura a dignidade.
Há muitos anos já que Edmundo Moniz, 
proprietário do Centro de Mecânica que tem 
o seu nome, no boulevard des Laurentides, o 
tinha colocado sob a sua protecção e ajudava 
a não se sentir só, a ter amigos e um poiso 
onde passar o dia, a que Marcel correspondia 
com pequenos serviços na garagem. Mas na 
maioria do tempo, era frequento vê-lo lendo o jornal ou ouvindo música, 
calmamente instalado num recanto junto ao balcão de serviço.
A luz da vida anoiteceu para Marcel, gelando-lhe os olhos e arrefecendo-
lhe o corpo. Foi cremado e deixa já sentir a sua ausência.
Como escreveu Florbela Espanca:
‘’A luz desmaia num fulgor de aurora. Diz-nos adeus religiosamente...”
Descansa em paz Marcel.

Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.

Tel.: 514-727-2847
www.magnuspoirier.com

Maria Joaquina Pires Alves
1960 – 2008

Faleceu em Montreal, com a idade de 48 anos, 
a Sra. Maria Joaquina Pires, natural de Alter do 
Chão, Portalegre, Portugal, esposa do nosso 
conhecido Gilberto Alves, antigo árbitro de futebol 
e membro do Clube Oriental, natural de Aljustrel, 
Beja, Portugal.

Deixa na dor seu esposo, seu pai Teotonio 
Marques Rego, sua mãe Maria Gertrudes Pires, 
sua grande família em Portugal e igualmente no 
Canadá, irmãos (ãs), cunhados (as), sobrinhos 
(as), primos (as), assim como muitos outros 
familiares e amigos.

Uma missa de corpo presente teve lugar na Igreja Santa Cruz, sendo o 
corpo depois trasladado para o Cemitério de Vale Flores, Feijó, Almada, 
Portugal.

O Gilberto vem por este meio agradecer a todos o apoio que lhe foi dado 
nestes momentos difíceis, tanto os amigos como os colegas de trabalho, a 
comunidade, enfim, a todos o meu Sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Os serviços funerários estiveram a cargo de :
MAGNUS POIRIER inc.

6520 rue St-Denis, Montreal
Director: José Teixeira

Tel.: 514-727-2847

Cada pessoa tem a sua missão na vida e creio que a da tia Quina terá 
sido de nos mostrar o que foi ser corajosa. Ela foi abençoada com uma 
força interior tremenda e um desejo de viver inexplicável e foi o que a fez 
continuar a lutar. Muitos de nós teríamos desistido e abandonado toda a 
esperança, mas a tia não. A sua alegria de viver, a sua coragem e a sua 
fortaleza deveriam ser inspiração para todos nós. 
Tia Quina, vamos sempre nos recordar da sua capacidade de estar 
positiva mesmo nas piores situações. Tia Quina, vamos sempre nos 
recordar como era generosa. Tantos presentes que nos ofereceu, todos 
feitos pelas suas mãos e com muito carinho. Tia Quina, nunca a vamos 
esquecer.E como agradecer o apoio constante do casal tão amigo? 
A Graça e o Telmo. Durante tantos anos, este casal foi incansável com a 
tia. Através dos anos, construíram uma bonita, forte e sincera amizade.
Estes laços eram tão fortes que temos a certeza que a tia os considerava 
como família.
Em nome de toda a família, queríamos agradecer pela dedicação que 
tiveram pela tia Quina e nunca nos esqueceremos do que fizeram por ela. 
O nosso muito Obrigado.              

†

†

† António da Rosa Araújo
Faleceu em Montreal, no dia 14 de Abril de 
2008, com 80 anos de idade, António da Rosa 
Araújo, natural de Porto Formoso, São Miguel, 
Açores, esposo de Almerinda da Costa Araújo.
Deixa na dor a sua esposa, seus filhos (as) 
Arménia (Louis), Laura (Randy), Tony (Jill), 
Jimmy (Lynn), Robert (Annie); seus 11 netos 
e netas; irmãs e irmãos, cunhados (as), assim 
como restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Centre Funéraire Côte-des Neiges 
Dignity Memorial
4525, Ch. de la Côte-des-Neiges, Montreal 
514-342-8000

O velório do defunto terá lugar amanhã, quinta-feira 17 de Abril de 2008, 
das 14h às 16 e das 18h às 21h. O funeral terá lugar sexta-feira, 18 de 
Abril, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz.

Renovam profunda gratidão pelas presenças amigas na liturgia do 7º dia 
em sufrágio pela sua alma, que se realiza domingo, 20 de Abril, às 12h, 
na Igreja Santa Cruz.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

† Sofia da Silva
Faleceu em Montreal, no dia 14 de Abril 
de 2008, com 93 anos de idade, Sofia 
da Silva, natural da Lomba da Maia, São 
Miguel, Açores, viúva de António Paiva.

Deixa na dor a sua filha Arménia (António 
Moura), seus netos, assim como outros 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon este, Montreal
514.277.7778    www.memoria.ca 
Eduino Martins

O funeral tem lugar hoje, quarta-feira 16 
de Abril de 2008, após missa de corpo presente, às 11 horas, na Igreja 
Santa Cruz, seguindo depois o cortejo fúnebre em direcção ao cemitério 
Notre-Dame-des-Neiges, onde irá a sepultar.

A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, 
se lhes associaram na dor. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

Natividade Gaspar

Faleceu ontem, 15 de Abril de 2008, Natividade Gaspar.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
4231, boul. St-Laurent, Montreal
514.277.7778   www.memoria.ca
Eduino Martins
O velório terá lugar segunda-feira, 21 de Abril de 2008. O funeral terá lugar 
terça-feira, 22 de Abril, às 10 horas, na Igreja Santa Cruz.

†
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4231-b, boul. St-Laurent
Montréal (Québec)   H2W 1Z4

Tel. (514) 284-1813 Fax (514) 284-6150CLASSIFICADOS
01
02
03
04
05
06
07

$  9,00*
$11,00*
$13,00*
$15,00*
$17,00*

  IDENTIFICAÇÃO
NOME
MORADA
CIDADE   CÓDIGO POSTAL
TELEFONE   (         )
DATAS DE PUBLICAÇÃO  

VISA                MC              CHEQUE
Nº do cartão
Exp:      /
Detentor
Nº de publicações
Montante por publicação  $
Montante total $

  PAGAMENTO

Todos os classifi cados devem ser pagos antes da publicação.
Pelo telefone, VISA ou MASTERCARD unicamente. 

Cheque ou dinheiro, apresentar-se na redacção do jornal.   
*Taxas incluídas. Preço por publicação.

Toda a pontuação, espaços, números e/ou caracteres especiais contam como 1 
carácter. Depois de uma pontuação, deve colocar um espaço. Se o montante enviado 
for insufi ciente, o anúncio será cortado para refl ectir o montante do pagamento.

EMPREGOS
Operários, mínimo de 5 anos exp. 
em “pavé-uni” e muros de apoio. 
Bom salário. Tempo inteiro.

(514) 820-5247
Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

Empresa em plena expansão procu-
ra instalador de “pavé-uni”, com um 
mínimo de 5 anos de experiência. 
Também procuramos jornaleiro com 
3 anos de experiência. Salário con-
forme qualificações. Muitas regalias. 

Para informações 514-325-7729 

Linhas da mão  e cartas. Vidente 
com dons naturais. Resolve os 
seus problemas sem voodoo.

Rosa (514) 278-3956

COSTURA
Compramos e vendemos máquinas 
de costura domésticas. Fazemos re-
parações. 

514-844-4351

EMPREGOS
Companhia de 

paisagismo procura 
2 empregados com 
experiência (salário 

segundo experiência) 
e 2 empregados 
sem experiência 

($15 e mais). 
Tempo inteiro. 

Montreal. 
Contactar David 

514-979-5604

Homem com experiência geral de 
construção de imóveis, para traba-
lhos ligeiros e reparações gerais. 
Pessoa dinâmica. Tempo inteiro.

Bom salário 514-355-7171

Casal para mantimento de imóvel, 
em Laval (metro Cartier) – 52 apar-
tamentos. Alojamento fornecido. 

514-355-1233

ARRENDA-SE

Paysagistes Jardin de l’Étoile procu-
ra homem, com ou sem experiência, 
em “pavé-uni”, muros e pedra. Rive-
sud de Montreal. Bom salário. 

Carlos (514) 231-7583

Paysagistes Robert CAUCCI Inc. 
procura instalador de “pavé-uni”, muros, 
cimento, pedra, etc. Bom salário ($12 a 
$19/hora). 514-766-8390

Agente de viagens que fale portu-
guês, francês e inglês.
Voyages Comfort

514-987-7666
Procuramos lava-pratos com experi-
ência. 514.861.3166

Cozinheiro/a com experiência. Tem-
po inteiro ou parcial. Para restauran-
te bem conhecido da comunidade. 

514-240-3912

Empregada para trabalhar à caixa, a 
tempo parcial (fim-de-semana). 

Contactar Isabel 514-849-6307

A Mercearia Soares procura caixeira, a 
tempo inteiro ou parcial. 514-298-2451

COMUNICADO

VENDE-SE

Oferece-se
Cozinheiro profissional com 

experiência de cozinha tradicional 
portuguesa. Diplomado do ITHQ em 

“cuisine actualisée”. Certificado 
“Hygiène et salubrité”.

Procuro posição compatível 
ou sociedade.

514-476-1338 (móvel)
514-504-8331 (casa)

OFERTA DE SERVIÇOS

VIDENTE
Rapariga portuguesa procura rapaz 
entre os 30 e 38 anos para assunto 
sério. Escrever para o e-mail: 

as_nuvens_78@yahoo.com

Empregada para trabalhar ao bal-
cão. Semana e fim-de-semana. 
Tempo parcial ou inteiro.

Padaria Coimbra. 514-844-0223

Empregados para instalação de 
corrimãos e escadas de alumínio, 
com experiência. Bom salário. 

Giuseppe 514-881-1866

Cozinheira para uma pequena 
residência de pessoas idosas, com 
experiência de cozinha canadiana, 
que fale correctamente francês. 

Comunicar com a proprietária, 
Rosa Maria 514-257-5862

FESTA DO ESPÍRITO SANTO EM 
SANTA CRUZ CONVITE PARA A 
COROAÇÃO E PARA AS SOPAS
A comissão de Festas e o mordomo convidam todos os doentes 
que queiram coroar o favor de deixar o nome na secretaria da 
Missão. Os inscritos terão acesso prioritário ao salão na hora 
da refeição. Os doentes que não podem sair de casa e querem 
receber as sopas devem inscrever-se e encarregar uma pessoa 
para as vir buscar, no dia da festa.

O Consulado-Geral do Brasil em 
Montreal abre processo selectivo 
para ocupar uma vaga de Auxiliar 

Administrativo. Maiores informações 
na sede do Consulado no endereço: 1 
Westmount Square, suite 1700, das 10 
hs às 13 hs e das 15 hs às 16:30 hs ou 

pelo site www.consbrasmontreal.org  ou 
telefone (514) 499-0968. As inscrições se 

encerram em 30/04/2008.  

Restaurante-Bar Na Brasa
BOA OPORTUNIDADE

Procura-se cozinheiro / a com boa 
experiência de cozinha portuguesa e 
mediterrânea, com possibilidade de 

sociedade se interessado/a.
Também procuramos empregado/a de mesa. 
Se interessado, apresentar-se no restaurante, 

situado no 121, Duluth este ou telefonar 
para o 514-287-9096.

Rosemont (Orleans e St-Joseph), 3 
½ num 2º andar. 2 balcões.  Próximo 
dos transportes. Livre 1 de Julho. 

514-254-3366 ou 514-346-3721

À venda: esmagador eléctrico em 
aço inox. e prensa para vinho. 

514-376-0504

ENCONTROS
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Há dias assim. Assim... bonitos, que se tornam ines-
quecíveis quando se destapa a paixão. Decorreu no 

sábado passado, no acolhedor Centro Comunitário do 
Divino Espírito Santo, uma sentimental noite de fado, 
onde Pablo Rodriguez e Lise Thériault – políticos do 

Partido Liberal, do Canadá e do Quebeque, respectiva-
mente – marcaram presença, para assistir e este lindo e 
memorável evento. Depois do jantar diversificado e sa-
boroso, todos esperavam o começo da Noite de Fado. 
Algumas palavrinha proferidas pelos convidados de 

honra e, finalmente, iniciou-se a noite. É também louvá-

ESPíRITO SANTO Concurso Internacional de Fogo de Artificio

A Voz de Portugal em primei-
ra-mão anuncia que no con-

curso piro musical de Montreal, 
conhecido como “Internacional 
Loto-Québec” vai iniciar-se no 
dia 21 de Junho de 2008, irá 
contar com a participação de 
uma equipa portuguesa, o grupo 

Luso Pirotecnia que efectuara a sua terceira participa-
ção neste evento.
Este evento abrirá com a actuação da França, seguido 

pela Itália a 28 de Junho, pela Coreia do Sul a 5 de Ju-
lho. A equipa portuguesa fará a sua actuação no dia 12 
de Julho de 2008 onde mais uma vez a Luso Pirotecnia 
tentará obter mais um prémio após um excelente segun-
do lugar com um Júpiter de Prata em 2002. A Austrália 
actuara a 19 de Julho, o Canadá a 23 de Julho, a Áustria 
a 21 de Julho, os Estados Unidos a 30 de Julho e o úl-
timo concorrente será a China a 2 de Agosto. A entrega 
dos prémios será no dia 6 de Agosto com a cerimónia 
de fecho a cargo da organização “La Ronde” pela firma 
Panzera S.A.S.
Ao longo dos anos, o concurso pirotécnico de Montre-

al tem-se situado sempre no cimo daquilo que se faz de 
melhor na indústria pirotécnica internacional e, as me-
lhores empresas mundiais são convidadas para apresen-
tar o seu espectáculo com um mínimo de 30 minutos, 
com vista da obtenção de uma das maiores distinções 
do ramo.
Ao longo destes 24 anos de concurso, criado em 1985, 

os espectadores de Montreal já puderam aplaudir as 
representações de mais de 26 países vindos dos qua-
tro cantos do nosso planeta. Ao todo 60 empresas já se 
apresentaram para participar na competição, deixando 

para trás mais de 205 fogos de artifício. 
Todos os anos, quer faça bom ou mau tempo, uma mé-

dia de 2.3 milhões de pessoas vêm assistir a este es-
pectáculo pirotécnico. Poderemos assistir durante estas 

nove noites a um espectáculo maravilhoso contemplan-
do o desfile de cores e figuras, que em sincronia com 
a música, se irão suceder a um ritmo neste momento 
indescritível, mas que certamente merecerá os aplausos 
dos concorrentes.

Diamantino de Sousa
jornal@avozdeportugal.com

Fogo vencedor em 2007
Inglaterra da firma Pains Fireworks

CENTRO COMUNITÁRIO DIvINO ESPíRITO SANTO

Saudade de uma Noite de fado 

vel a maneira como estes artistas exprimiram-se durante 
a noite. Todos sentiram a magia do fado e a saudade da 
sua terra tão querida. 
Parabéns a esta direcção por esta noite emocionante.

Dominga do Convívio ribeiragrandense

Dominga da família Isabel Melo

Dominga da família Costa

Dominga da familia Natalia Almeida

Agradecemos em geral
Todo o pessoal

Senhores e senhoras de encanto
Que durante uma semana

Tradição açoriana
Visitaram o Espírito Santo.

Vieram de longa viagem
Cheios de fé e coragem
Como faziam os antigos

Sempre casa cheia
Amizade que se semeia

Mostrando o que são amigos.

Em nome da nossa Família
Agradeço tanto tanto

E que fiquem de vigília 
E no amparo do Espírito Santo.

Manuel Costa, Filomena e família



13A VOZ DE PORTUGAL
Quarta-feira 16 de Abril de 2008

FOTO DA SEMANA

Ricardo Araújo Pereira
jornal@avozdeportugal.com

CASAIS DA SEMANA

BOCA DO INFERNO

Alcochete é na margem norte (do Sado)

Se o governo preferiu cons-
truir o aeroporto num sítio 

que, além de estar ameaçado 
pela dinamitação de pontes, é 
desértico e canceroso, nem per-
cebo como a Ota chegou a ser 
opção.
Afinal, o novo aeroporto de 

Lisboa vai ser construído em Alcochete. É um escânda-
lo. Ou então é óptimo, não sei bem. Para dizer a verda-
de, percebo tanto do assunto como o Governo. A ter de 
tomar uma decisão, faria como eles: era ao calhas. 
De uma coisa estou certo: esta opção constitui um sinal 

de esperança para o País, na medida em que, aparente-
mente, significa que o Governo vai passar a fazer o con-
trário do que o ministro Mário Lino defende. E quem 
diz Mário Lino diz Almeida Santos. O leitor recorda-se 
da objecção de Almeida Santos à construção do aero-
porto na Margem Sul? Recorda com certeza, porque era 
bem pertinente. Disse ele (juro): «E se os terroristas di-
namitam uma ponte? Fica o aeroporto isolado.» 
É uma inquietação que eu próprio sempre partilhei: 

se os terroristas cometerem um atentado sangrento em 
Portugal, fazendo milhares de mortos e semeando a des-
truição e o caos, eu continuo a ter acesso ao aeroporto, 
ou fico mesmo com as férias estragadas? 
Quanto ao ministro Mário Lino, um mestre do símile, 

comparou a Margem Sul a um deserto e a um paciente 
cujo organismo funciona muito bem, apenas com um 
pequeno problema: tem um cancro nos pulmões. 
Ora, se o Governo preferiu construir o aeroporto num 

sítio que, além de estar ameaçado pela dinamitação de 
pontes, é desértico e canceroso, confesso que nem se-

quer percebo como é que a Ota chegou a ser opção. 
A menos que o Governo tenha previsto soluções para 

todos os problemas levantados por Almeida Santos e 
Mário Lino. 
Mesmo sabendo que a dinamitação de pontes por ter-

roristas não é assim tão frequente no nosso país, o aviso 
deve ter merecido alguma ponderação. 
É possível que a polícia tenha instruções para tentar 

convencer os terroristas a dinamitar outras infra-estru-
turas, que não as pontes que servem o aeroporto. Mes-
mo a nova lei do tabaco parece ser um esforço para que 
o aeroporto não contraia cancro nos pulmões demasiado 
depressa. 
Outra hipótese: o ministro não estava a falar francês 

quando disse «Na Margem Sul, jamais!» Pouca gente 
sabe disto: «jamais» quer dizer «nunca» em francês, 
mas em sueco significa «claro que sim, julgo que é a 
melhor opção do ponto de vista financeiro, ambiental e 
outros». 
Quando disse «Na Margem Sul, jamais!», Mário Lino 

quis dizer, de facto, «Na Margem Sul, claro que sim, 
julgo que é a melhor opção do ponto de vista financeiro, 
ambiental e outros.» A comunicação social precipitou-
se ao concluir que o ministro usara a expressão france-
sa, quando a sueca faz muito mais sentido – o que diz 
bem do estado em que se encontra o nosso jornalismo. 
Mais: de facto, o ministro afirmou que todos os seus 

consultores (que eram, recordo, especialistas extrema-
mente sábios) lhe disseram «Na Margem Sul, jamais!». 
Mas Mário Lino não disse a que rio é que eles se refe-
riam. Podia ser à margem sul do Sado. Ou do Dades, 
aquele rio que passa em Marrocos. 
Cuja margem sul, por acaso, é mesmo um deserto. 

Tanto amor para a sogra
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Leão com porta aberta 
para a “Champions”
Missão cumprida em Alvalade. O 

Sporting sabia que a vitória frente 
ao Leixões, na 26a jornada do campeona-
to, deixaria a equipa no terceiro lugar da 
classificação, a dois pontos do segundo 
classificado, o V. Guimarães, e com mais 

um que o Benfica.
Os leões não desperdiçaram a oportuni-

dade e bateram a formação de Matosinhos 
por 2-0. A luta pelo segundo lugar da Liga, 
que garante o acesso directo à Liga dos 
Campeões, promete ser, por isso, renhida 
até ao final. Depois de uma primeira parte 
sem golo, apesar de as duas equipas terem 
desperdiçado algumas oportunidades, o 
Sporting inaugurou o marcador por Tonel, 
aos 52 minutos. 

O central correspondeu de cabeça a um 
canto marcado por Ronny e fez o seu 
quarto tento na Liga esta época. Sete mi-
nutos depois, de novo após a marcação de 
um canto de Ronny, Liedson colocou um 
ponto final na partida.  Antes do apito fi-

nal, o defesa brasileiro, que tinha estado 
nos dois golos, viu o segundo cartão ama-
relo após falta sobre Jorge Gonçalves e foi 
expulso. Nos outros encontros, o Maríti-
mo venceu na Figueira da Foz a Naval por 
3-0 (bis de Márcio Mossoró e outro golo 
de Anderson Lima) e o P. Ferreira bateu, 
na Madeira, o Nacional por 2-1: Fernando 
Cardozo marcou para os insulares; Chico 
Silva e Wesley para os pacences.

Hoje jogo eu
João Mesquita
jornal@avozdeportugal.com

Temos que dar os parabéns aos jo-
gadores do FC Porto, por mais um 

campeonato e mais um “tri”. Mas estes 
parabéns não são apenas para os joga-
dores e equipa técnica, mas é a meu ver 
o reconhecimento pela organização que 
tem na pessoa de Pinto da Costa o seu 
expoente máximo. 
No seu reinado, e só a nível na-

cional, soa 16 títulos, além dos 
títulos internacionais já de to-
dos conhecidos. FC Porto 
destronou a hegemonia 
que havia no futebol por-
tuguês com os clubes da 2 
circular a dominarem.
Mas as vitórias destes 

últimos anos irão sempre 
ficar assombradas pela 
suspeição… Aconteça o 
que acontecer com os ca-
sos do Apito Dourado e o 
Apito Final de esses cam-
peonatos, por terem sido 
manipulados fora das quatro 
linhas, é especialmente in-
justo para os jogadores que 
suaram as camisolas dentro 
de campo.
Polémicas à parte, a certeza 

é que a nível nacional, este 
ano o FC Porto passeou pelo 
campeonato, e a 1ª equipa a 

nível europeu a festejar mais um título 
tem uma vantagem sobre o 2º lugar que, 
até ao fim, poderá ficar na história como 
a maior diferença pontual. E quem o vê 
jogar será obrigado a dizer que é a me-
lhor equipa a jogar em Portugal. 

Muito perto, poderá encon-
trar semelhanças com os 
Vitórias, mas muito acima 
dos vizinhos de Lisboa, que 
lutam desesperadamente 
pelo 2º lugar, o tal que dá 
milhões! 
Tenho a certeza que até 

ao fim será assim – a cada 
semana haverá pressões e 
polémicas, mesmo com ca-
sos de polícia, mas vamos 
esperar para ver.
Voltando ao campeão – FC 

Porto –, que agora tem por 
meta fazer a dobradinha, a 

questão que se mete na mente 
dos simpatizantes do clube é sa-

ber até que ponto vão conseguir 
guardar a espinha dorsal, para 
atacar o tetra, pois já se fala que 
Quaresma, Lucho, Bruno Alves, 
entres outros, poderão sair. Mas a 
grande questão que devem fazer é 
a seguinte: 
E depois de Pinto da Costa...?
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COORDENADO POR JOãO MESQUITA

CLASSIFICAçãO
1 - FC Porto                                  66 
2 - V. Guimarães                          48 
3 - Sporting                                   46 
4 - Benfica                                  45 
5 - V. Setúbal                                      41 
6 - Belenenses                        39 
7 - Marítimo                             37 
8 - Sp. Braga                               34 

9 - Nacional                            32 
10 - Boavista                               32 
11 - E. Amadora                    28 
12 - Académica                     27 
13 - Naval                      26 
14 - P. Ferreira            23 
15 - Leixões             22 
16 - U. Leiria             12 

RESULTADOS

Sexta-feira (11 Abr) 
Benfica-Académica 0-3 
Sábado (12 Abr) 
E. Amadora-Belenenses                0-2 
V. Guimarães-Boavista             1-0 
V. Setúbal-FC Porto              1-2 
Domingo (13 Abr) 
Naval-Marítimo 0-3 
Nacional-P. Ferreira             1-2 
Sporting-Leixões 2-0 
Segunda-feira (14 Abr) 
Sp. Braga-U. Leiria                           0-1 

RESULTADO DA TAçA UEFA

Sexta-feira (18 Abr) 
Académica-Guimarães 15:30 * 
Sábado (19 Abr) 
Marítimo-Sp. Braga              14:30 * 
Domingo (20 Abr) 
P. Ferreira-Naval              11:00  
Boavista-Nacional 11:00  
Leixões-E. Amadora         11:00  
U. Leiria-Sporting               14:15 + 
FC Porto-Benfica 15:30 * 
Segunda-feira (21 Abr) 
Belenenses-V. Setúbal 14:45 * 

PRóxIMA JORNADA
* SPTV + RPTI

SUPERLIGA - LIGA BWIN

SPORTING - RANGERS
1ª MãO

0-0
2ª MãO

TAçA DE PORTUGAL
V. Setúbal  0 - 3   FC Porto    

Sporting  vs   Benfica      Hoje às 15h30

BWin Liga: Benfica bate no fundo
O Benfica começou a jornada em segundo lugar, de 

acesso directo à Liga dos Campeões, e acabou no 
quarto posto, que apenas garante um lugar na Taça UEFA. 
A equipa de Fernando Chalana deu um valente trambolhão 
na tabela e agora já não depende apenas de si, correndo 
até o risco de acabar a próxima jornada ainda mais longe 
da Champions, porque a seguir vai ao Dragão defrontar 
os tri-campeões nacionais.  Portista de gema, Domingos 
Paciência deve ter sentido um prazer enorme ao vergar o 
Benfica a uma derrota tão pesada, depois de uma semana 
muito quente, provocada pelas declarações de Luís Filipe 
Vieira e do próprio Chalana no final do jogo com o Boa-
vista. A Académica venceu brilhantemente na Luz, local 
onde os encarnados já perderam 18 (!) pontos. O Benfica 
foi ultrapassado pelo Guimarães, que venceu com um golo 
de Miljan, num jogo em que o avançado sérvio colocou 
um ponto final num jejum de golos que já durava desde o 
dia 14 de Janeiro, e o Sporting também voltou ao terceiro 
lugar no pódio. A equipa de Paulo Bento reagiu da melhor 
maneira ao doloroso afastamento da Taça UEFA, e na pró-
xima jornada vai a casa do lanterna-vermelha. 

Neste caso, como em tantos outros, os últimos são os pri-
meiros. O FC Porto, a exemplo do Setúbal, poupou os seus 
principais jogadores a pensar na meia-final da Taça de Por-
tugal, que decorreu ontem, e foi ao Bonfim dar mais uma 
prova da qualidade do seu plantel.

LIGA VITALIS: Tudo em aberto

Benfica: Vieira exige 
triunfo na Taça de 
Portugal
A derrota frente a Académica, na noite da passada 

sexta-feira, abriu uma ferida profunda no seio do 
emblema da Luz. A pouco mais de um mês para o final 
de uma temporada que tem sido penosa, os encarnados 
têm na Taça de Portugal uma tábua de salvação impor-
tantíssima. Nesse sentido, Luís Filipe Vieira fez ques-
tão de falar com treinadores e jogadores, pedindo-lhes 
empenho máximo para a partida de hoje, em Alvalade, 
frente ao Sporting, para a meia-final da Taça de Por-
tugal. Com o segundo lugar no Campeonato cada vez 
mais longe de alcançar, apenas uma presença vitoriosa 
no Estádio Nacional, no dia 18 de Maio, poderá camu-
flar um ano (quase) perdido.

Berardo quer falar com 
Luís Filipe Vieira sobre 
a desgraça...
O empresário Joe Berardo disse à agência Lusa que pre-

tende encontrar-se brevemente com o presidente do 
Benfica, Luís Filipe Vieira, para falar sobre a “desgraça” 
que a equipa de futebol atravessa. Depois da derrota em 
casa com a Académica (0-3), em jogo da 26ª jornada da 
Liga, que redundou na queda para o quarto lugar, o Ben-
fica defronta hoje o Sporting, em Alvalade, em jogo das 
meias-finais da Taça de Portugal, e visita o FC Porto no 
fim-de-semana para o Campeonato Nacional. Adiando ou-
tros comentários para mais tarde, o empresário indicou que 
o encontro com Luís Filipe Vieira ainda não aconteceu por 
falta de tempo. “Quero conversar com o presidente, que é 
meu amigo. Quero falar sobre a desgraça que está a acon-
tecer”, informou Berardo, o empresário que lançou uma 
Oferta Pública de Aquisição (OPA) no Verão de 2007.

Ranking UEFA
O F.C. Porto vai começar a época 2008/09 atrás de 

Benfica e Sporting no ranking UEFA de clubes. 
Este facto resulta de o ranking ser baseado nos pontos 
das últimas cinco temporadas, pelo que o ano de ouro 
de 2003/04 (vitória na Liga dos Campeões) já não será 
contabilizado.  À entrada para a próxima época, o F.C. 
Porto terá 54.746 pontos e estará fora das 20 equipas 
europeias melhor classificadas. O Benfica terá 63.746, o 
que lhe garante uma posição no top 20. O Sporting tem 
58.793 pontos (20º lugar), mas ainda pode ser ultrapas-
sado pelo Glasgow Rangers. 

Os dois primeiros voltaram a colar-se no topo da tabe-
la depois de mais uma jornada com resultados capa-

zes de fazer arrepelar cabelos. A concorrência está mais 
distante e não será na próxima ronda, a vantagem pontual 
não o permite, que alguém conseguirá incomodá-los nos 
lugares de subida. Já se viu que emoção é o que não falta 
para estas bandas. Num excelente espectáculo de fute-
bol, mesmo que sem golo, o Trofense voltou a esperar 
pela companhia do Rio Ave. Os ares do mar da Póvoa 
de Varzim enferrujaram o líder, obrigado a dividir pontos 
quando o desejo era multiplicar. A menos de meia-dúzia 
de quilómetros de distância, em Vila do Conde, Evan-
dro fez o que já parecia impossível e a quatro minutos 
do final, o tempo que demoraria a tocar um qualquer su-

cesso musical pop, conseguiu erguer o Rio Ave rumo ao 
topo. No grupo dos perseguidores quem mais lucrou com 
a ronda foi o Olhanense. Vizela e Gil Vicente jogaram 
em casa e partiram os azulejos que diziam “lar doce lar”. 
Duas derrotas amargas, mais a dos gilistas, porque mais 
pesada, mas igualmente penalizantes na corrida à subida, 
agora bastante mais distante. Em Barcelos houve iguarias 
várias que terminaram em azia para os da casa. Os rapa-
zes de Paulo Alves tiveram galo – perderam pela primeira 
vez em casa – e o Aves, de Henrique Nunes, matou o 
borrego, marcando quatro golos num jogo, o máximo da 
época. Enquanto no topo Trofense e Rio Ave vão trocan-
do arrufos, lá no fundo o Penafiel vai chorando sozinho a 
triste sorte de estar cada vez mais só.

0-2
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