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Programação
Semanal
QUARTA-FEIRA
10 DE ABRIL
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:17 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
Tic Tac Tales
Concurso de Magia
09:58	UM DIA NO MUSEU
10:24 Portugal Selvagem
O Rei Destronado
(Lobo Ibérico)
10:51 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:01 República do Saber
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 O Nosso Tempo
16:33	Hotel 5 Estrelas
	Isto Só Vídeo
17:15 Biosfera
17:45	AntiCrise
18:06 O Preço Certo
19:00 24 HorasDireto
20:01	Sinais de Vida
20:44 Telejornal Madeira
21:21 Telejornal - Açores
21:52 Portugal Aqui Tão Perto
22:48 Portugueses Pelo Mundo
23:31 Em Reportagem
	Madeira
23:58 24 Horas
00:29 Estranha Forma de Vida
01:04 Edição Especial
QUINTA-FEIRA
11 DE ABRIL
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00	Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
09:45	UM DIA NO MUSEU
10:15 Portugal Selvagem
O Guarda-Noturno
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 República do Saber
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360º
16:00	Linha da Frente
16:30 Os Compadres
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
21:45 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 O Que Nos Faz Rir
23:30 Grandes
	Quadros Portugueses
00:00 24 Horas
00:30	A Hora de Baco
01:00 Programa a designar
SEXTA-FEIRA
12 DE ABRIL
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
07:00	Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
09:45	UM DIA NO MUSEU
10:15 Portugal Selvagem
	A Concha Voadora
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 Cidades 4.0
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00	A Semana de
	Nuno Morais Sarmento
16:30	Sexta às 9Direto
16:30 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	Musicais
00:00 24 Horas
00:30	A Semana de
	Nuno Morais Sarmento
01:00Sexta às 9
SÁBADO
13 DE ABRIL
02:00	África 7 Dias
02:30 Portugueses
	Sem Fronteiras
03:00 Bom Dia Portugal
04:00Zig Zag
05:00 Consigo
05:30 Biosfera

06:00 Programa a designar
07:00	UM LUGAR PARA VIVER
O Número da Sorte
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Zig Zag
09:45 Portugal Selvagem
10:15 Podium
11:15 Os Compadres
12:00	Atlântida AçoresDireto
13:30 EUA - Califórnia
Contacto - 2013
14:00 O Último Tesouro
14:45 Voz do Cidadão
15:00 TelejornalDireto
16:00 Esta É a Minha Família
Bairro Social
17:00 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 EUA - Califórnia
01:00	JÚLIO POMAR - O RISCO
DOMINGO
14 DE ABRIL
02:00 Bom Dia Portugal
05:00Praça da Alegria
08:00Jornal da Tarde
09:15 Zig Zag
09:45	UM DIA NO MUSEU
10:15 Portugal no Coração
10:15 Portugal Selvagem
13:00 Portugal em Direto
14:00	Surf Total
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 Termómetro Político
16:30 Planeta Música
17:45 EUA - Nova Inglaterra
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
23:30 O Seu Dinheiro
00:00 24 Horas
00:30 EUA - Nova Inglaterra
01:00	Sonhar Era Fácil
SEGUNDA-FEIRA
15 DE ABRIL
03:00 Bom Dia Portugal
06:00 Praça da Alegria
09:00	Jornal da Tarde
10:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
10:45	Acto
11:15 Portugal no Coração
14:00 Portugal em Direto
15:00	Ler +, Ler Melhor
15:15 Rebelde Way
16:00 Telejornal + 360º
17:00 Termómetro Político
17:30 Planeta Música
18:45	AntiCrise
19:15 O Preço Certo
20:00 24 HorasDireto
21:00 Baía das Mulheres
21:45 Telejornal Madeira
22:15 Telejornal - Açores
22:45 Prós e Contras
01:00 24 Horas
01:30 Correspondentes
TERÇA-FEIRA
16 DE abril
02:00 Bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00	Jornal da TardeDireto
09:15 Zig Zag
	JARDIM DA CELESTE
09:45	UM DIA NO MUSEU
10:15 Portugal Selvagem
10:45 Portugal no Coração
13:00 Portugal em Direto
14:00	Surf Total
14:15 Rebelde Way
15:00 Telejornal + 360ºDireto
16:00 O Nosso Tempo
16:30	Hotel 5 Estrelas
17:15 Biosfera
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 Portugueses Pelo Mundo
23:30 Em Reportagem
00:00 24 Horas
00:30 Estranha Forma de Vida
01:00Economix
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Agenda

comunitária

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

Noite

de

Gala Homenagem

às

Mulheres

A Associação da Mulher Portuguesa do Canadá organiza uma Noite de Gala em Homenagem às
Mulheres Portuguesas. Esta festa será também uma Angariação de Fundos para ajudar uma Mulher
em necessidade no dia 20 de Abril 2013 pelas 19h00. Para mais informações: Francisca Reis 514983-7837, Lina Pereira 514-296-4597, Diane Borges 514-662-5271, Susy Borges 514-575-7926.

Concerto

da primavera

A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval e a Missão Nossa Senhora de Fátima organizam no 14 de abril de 2013 às 13h o “Concerto da Primavera!”. Seguido com DJ e música dançante. no Centro Comunitário Português de Laval. Para mais informações e reservas podem
contactar com Victor Faria: 514-808-3286; Manuel Machado: 450-627-4652; Graça Azevedo:514-449-8854; Crisantina Moniz:450-688-8260.

O CASCM

festeja os seus

40

anos!

De 26 de março a 12 de abril de 2013, concurso de arte (pintura, fotografia, etc.) sobre o tema
O Passado, o Presente e o Futuro! Se tens entre 18 a 27 anos, estás convidado/a a participar.
Para informações e inscrição : www.cascmontreal.ca.

N
oite para os Jovens
Sábado, dia 13 de Abril pelas 19h00 na Casa dos Açores do Quebeque, situada no 229 da rua
Fleury oeste, vai haver uma noite para jovens. Para animar este espetacular serão, vai estar o DJ
Brian Ferreira & Sean. Haverá serviço de bar e bifanas durante a noite. Uma peça de identificação
será necessária. O preço de entrada é apenas $5.00. És jovem e gostas de te divertir, então vem
passar esta noite connosco. Convida os teus amigos também e venham todos. Prometemos que
vão gostar.

Club d’Affaires Brésil-Québec

O Club d’Affaires Brésil-Québec (CABQ) tem o prazer de convidar ao próximo Happy Hour brasileiro, que vai ocorrer no próximo dia 25 de abril de 2013, das 18 horas às 21 horas, no restaurante
português “Tasca”. Para esta primeira atividade do ano, nós teremos o prazer de receber representantes do programa Interconnexion, uma iniciativa coordenada pela Câmara de Comércio do
Montreal Metropolitano. Este programa tem como objetivo permitir um contato privilegiado entre
organizações e profissionais qualificados recém chegados, facilitando a integração profissional.
Venha saber mais sobre o Interconnexion! Este “Happy Hour” brasileiro será também um bom
momento de fazer bons contatos com outros profissionais de origens diversas e áreas de atuação. Entrada gratuita - Lugares limitados! A inscrição é obrigatória: reseau.brasiluso@yahoo.ca.
O CABQ – Club d’Affaires Brésil-Québec - http://www.aquarelabresilienne.com/

Uma

presença, uma herança no

Quebeque

Os Portugueses – Uma presença, uma herança no Quebeque será apresentado no Canal Savoir,
3 de junho às 19h00, 4 de junho às 13h00, 6 de junho às 10h00 e 7 de junho às 1h00. O canal
Savoir está disponível no videotron (10), Bell télé (152) e na Fibre|Bell (147). Você pode sempre
ver em directo no vosso computador no http://www.canal.qc.ca/webtele. A conferência foi realizada em francês.Os Portugueses – Uma presença, uma herança no Quebeque é uma conferência
sobre a história e o balanço da imigração e da integração dos portugueses no Quebeque, nos últimos 60 anos. A conferência foi animada pela jornalista Dominique Poirier, e realizado por Miguel
Simão Andrade, membro do organismo Ensemble pour le respect de la diversité. A conferência
teve a participação da chefe-proprietária Helena Loureiro, que livrou o seu testemunho da sua
experiencia.

Horóscopo

Carneiro: Carta Dominante: Ás de
Paus, que significa Energia, Iniciativa.
Amor: Seja mais moderado na sua teimosia em relação aos seus familiares.
Saúde: Estará em plena forma física.
Dinheiro: Não baixe os braços enquanto não
resolver todos os problemas.
Números da Sorte: 23, 45, 11, 3, 37, 4
Touro: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: Seja
franco e claro com a sua cara-metade. Aprenda a aceitar-se na sua globalidade, afinal você não tem que ser
um Super-Homem! Saúde: Uma ida ao médico
poderá ser-lhe muito útil. Dinheiro: Antes de investir, procure o conselho de um especialista.
Números da Sorte: 49, 12, 5, 26, 35, 9
Gémeos: Carta Dominante: 4 de
Copas, que significa Desgosto. Amor:
Organize uma partida de bowling para
reunir os amigos. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados de tristeza, combata-a! Dinheiro: Não se precipite nos
gastos. Números da Sorte: 19, 23, 42, 39, 2, 21
Caranguejo: Carta Dominante: 6
de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais atenção à sua família.
A felicidade é de tal forma importante
que deve esforçar-se ao máximo para a alcançar. Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu rendimento mensal.
Números da Sorte: 37, 29, 45, 7, 10, 25
Leão: Carta Dominante: O Sol, que
significa Glória, Honra. Amor: Tente ter
uma vida social mais ativa. Que tudo
o que é belo seja atraído para junto
de si! Saúde: Cuidado com a coluna,
não faça grandes esforços. Dinheiro: Procure
demonstrar mais interesse pelo seu trabalho, e
poderá ser recompensado.
Números da Sorte: 7, 19, 22, 43, 6, 11
Virgem: Carta Dominante: 9 de
Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não levam a
lado nenhum, tenha confiança na pessoa que tem a seu lado. Que o Amor e
a Felicidade sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Cuidado, não coma muitos doces.
Dinheiro: Momento propício para um investimento mais sério.
Números da Sorte: 30, 4, 26, 18, 40, 38

Maria Helena Martins
Balança: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa
Útil, Maturidade. Amor: Uma nova
amizade ou relação mais séria poderá
começar agora. Aprenda a cultivar o
amor na sua vida! Saúde: A instabilidade emocional poderá causar alguns desequilíbrios físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 27, 49, 5, 38, 22, 14
Escorpião: Carta Dominante: 5 de
Copas, que significa Derrota. Amor:
Procure ser sincero nas suas promessas se quer que a pessoa que tem a
seu lado confie em si. Avalie as pessoas pelas suas ações e não pela sua aparência! Saúde: Liberte-se do stress acumulado e
a sua saúde irá melhorar. Dinheiro: Excelente
período para tratar de assuntos a nível profissional. Números da Sorte: 41, 19, 36, 20, 6, 12
Sagitário: Carta Dominante: 3
de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem a ganhar com isso.
Olhe tudo com amor, assim a vida será
uma festa! Saúde: Possíveis dores nas articulações. Dinheiro: Esta é uma ótima altura para
reduzir os seus gastos.
Números da Sorte: 23, 44, 20, 47, 4, 25
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Capricórnio: Carta Dominante: 8
de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Poderá viver
momentos escaldantes com a pessoa
que ama. Exercitar a arte de ser feliz
é muito divertido! Saúde: Não coma demasiados doces. Dinheiro: Não gaste além das suas
possibilidades.
Números da Sorte: 3, 27, 45, 13, 20, 33
Aquário: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: As relações com as pessoas
que ama não serão as melhores. Saúde: Sempre que for possível, dê grandes passeios. Dinheiro: Poderá receber uma
nova proposta de emprego.
Números da Sorte: 25, 10, 47, 36, 19, 2
Peixes: Carta Dominante: a Justiça, que significa Justiça. Amor: Partilhe com a
sua família as suas ideias e peça-lhes
alguns conselhos, verá que não se arrependerá. Saúde: O seu organismo
vai ser o espelho do seu estado de espírito, por isso procure ser mais otimista.
Dinheiro: Tendência para gastar desenfreadamente.
Números da Sorte: 14, 20, 43, 32, 1, 25

Courrier de deuxième classe;
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale du
Canada.
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EDITORIAL

Portugal no Quebeque
60 Anos
A Tradição como Matriz
Manuel de Sequeira Rodrigues

60

anos de nostalgia, no aniversário da nossa Comunidade no
Quebeque. É o momento do Estado
português olhar para os Emigrantes
aqui residentes à luz da cultura e do
comércio, sem mergulhar em dilemas economicistas, se deseja que a
nossa Comunidade e em especial os
Jovens descendentes continuem enamorados de Portugal.
Como todas as coisas deste mundo,
este texto não conhece linha reta. Portanto, é imaginar o destino dos emigrantes que hesitam em voltar à terra,
outros menos inclinados a não o fazer… Parece ser a nossa sina: deixar
tudo a meio caminho, como a avenida
da Liberdade em Lisboa.
Não há desenvolvimento cultural sem
vanguarda artística, não há desenvolvimento tecnológico sem vanguarda
científica, não há desenvolvimento na
agricultura sem vanguarda do trabalho
dos agricultores. Nenhum país de agricultura próspera, por mais desenvolvido, conseguiu prescindir do Estado
enquanto agente promotor da investigação, da experimentação e da extensão rural, a fim de permitir aos agricultores tirar melhor partido dos recursos
à sua disposição e ajustar a sua capaci-

dade produtiva à evolução do contexto
em que estão inseridos ao serviço das
necessidades do nosso país e da exportação de produtos que os portugueses
e gentes do Quebeque tanto apreciam.
A título de exemplo faço referência
a uma realidade no SudTirol (ITÁLIA) onde, num território muito difícil, cerca de 26 000 explorações com
uma dimensão média de 2 hectares são
responsáveis pela produção de 800 mil
toneladas de maça no valor de 550 milhões de euros. Este exemplo prova que
o minifúndio não constitui obstáculo à
obtenção de espectaculares resultados.
A estrutura fundiária no SudTirol é,
aliás, muito semelhante ao que se passa na Beira Alta, em Portugal onde
existem condições para apostar nas variedades regionais, designadamente o
Bravo de Esmolfe, o pero Pipo e o Malápio da Serra, o que lhes confere um
enorme potencial no mercado interno
e internacional. Acontece, porém, que
no SudTirol a produção é de 55 toneladas por hectare e na Beira Alta de 15
toneladas por hectare, diferenças de
produtividade que se justificam pela
menor idade das plantações italianas,
pelas tecnologias utilizadas fruto de investigação local e pelo enquadramento

institucional suportado pelo Estado, o
que acaba também por se traduzir em
melhor preço pago aos agricultores, resultado menos emigração.
Este exercício de memória, em tempo de crise e de especulações vale para
reconhecer a cultura de mercado, que
junta a solidariedade, que deve juntar
as partes de Portugal e do Canadá, através da Emigração, comprando os produtos portugueses disponíveis no Quebeque, escolher Portugal para férias,
numa visão para abraçar soluções com
futuro e não contentar-nos a contar a
historia do Pessoa, Camões, Saramago
ou dos descobrimentos portugueses no
Mundo, que fazem parte da civilização.
As Causas da Decadência do povo e as
razões que levaram cada um a deixar
a terra natal fazem parte de uma ideia
mercantilista para cortar uma meta e
voltar rico ou não. Somos assim porque queremos, mas também porque sabemos jogar com diversos elementos e
este continua a ser o desafio difícil para
combater a irrelevância e a fragilidade
da sociedade civil e a negligência crónica dos governos, mesmo se vivemos
num sistema próximo da democracia,

onde o povo vota e os governantes comem tudo e não deixam nada para o
povo… Resultado cerca de 4 milhões
de portugueses vivem espalhados pelo
mundo e a maioria foi obrigada a partir, de olhos fechados para imaginar a
revolta ou mágoa. Provocações à parte.
O Quebeque marca-nos porque somos
parte dele e está a amadurecer os traços
próprios da alma portuguesa e que a individualizam tão nitidamente, seguindo o exemplo dos vizinhos.
Somos um povo orgulhoso e exaltado,
voluntarioso para arranjar dinheiro e
menos mobilizado para ganhar dinheiro, Pronto para criticar os trabalhadores e sindicatos, pronto para justificar
quem desvia milhões legitimando o
acto. Pronto para todos os sacrifícios
e para todas as violências verbais... De
outro lado, mais indecisão, mais sensibilidade ao encanto das mulheres e das
crianças, um humanismo universalista
verdadeiro, onde se reconhece um dos
tesouros mais preciosos a nossa tradição e matriz cultural, mas adormecemos ao som da nossa própria música.
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Açoriano Oriental Barroso manda recado a PS e

PJ apreendeu mais de 24 quilos
cocaína em navio de cruzeiro
que fez escala no Funchal
A Policia Judiciária anunciou que apreendeu mais
de 24 quilos de cocaína a bordo de um navio de
cruzeiro que fez escala no domingo no Funchal,
numa operação que resultou na detenção de quatro estrangeiros em Ca...

Encontro de nordestenses no Canadá
A 13 de abril, sábado, a comunidade nordestense radicada em Toronto reúne-se para um jantar
convívio que assinala a 23ª edição do Encontro de
Nordestenses no Oasis Convention Centre....

apela para unidade nacional do

O

presidente da Comissão Europeia, Durão
Barroso, apelou esta segunda-feira aos partidos políticos vinculados ao programa de ajuda
externa a Portugal para que “dêem as mãos”,
lembrando que, na Europa, o País é visto no seu
conjunto.

Situação política e económica
em Portugal em destaque na
imprensa internacional
A imprensa internacional mantém , em grande
destaque, a situação política e económica em Portugal, referindo-se, em particular, ao impacto nas
bolsas europeias e no risco da dívida nacional....
Felícia Pimentel Oliveira
vence caravela D’Ouro
Felícia Pimentel Oliveira, de 8 anos de idade, natural de Ponta Garça, concelho de Vila Franca do
Campo, foi a vencedora da Gala Regional dos Pequenos Cantores Caravela D’ouro, que decorreu
sábado à noite na Povoação...
Coral de São José interpreta
obra inédita em concerto
O Coral de São José apresenta em Concerto de
Primavera a obra inédita de Francisco António
Norberto dos Santos Pinto “Missa em Fá”....
Um milhão de desempregados
nos últimos seis meses na Europa
A Organização Internacional do Trabalho salientou
a deterioração das condições de trabalho na União
Europeia que levaram a que um milhão de pessoas tenham perdido o emprego nos últimos seis
meses....
EUA contribuem com mais de
80 milhões de euros/ano
para economia dos Açores
A contribuição estimada dos Estados Unidos para
a economia dos Açores, devido às Lajes, situa-se
entre 105 e 150 milhões de dólares/ano , segundo
empresários norte-americanos que visitaram a ilha
Terceira....

Num claro recado ao Partido Socialista – cujo secretário-geral, António José Seguro, afirmou no domingo que o Governo não tem condições para retirar o País da “alhada” em que se encontra –, Durão
Barroso sustentou que não podem prolongar-se “os
sacrifícios que já estão a ser suportados pelos portu-

País

gueses”.
Ajustamento: dêem as mãos para que se possa ter
sucesso”, disse.“Cá fora, o que se vê é o País, é Portugal no seu conjunto. E o que interessa aos parceiros
de Portugal, nomeadamente aos Países da zona euro
– no final, são eles que tomam as decisões – é saber
se em Portugal há ou não a vontade para respeitar
os compromissos assumidos e se há determinação
nacional no sentido de cumprir esses mesmos compromissos”, afirmou José Manuel Durão Barroso, em
declarações à imprensa.O presidente da Comissão
Europeia reafirmou ainda o apoio de Bruxelas à extensão das maturidades nos empréstimos concedidos
pela UE a Portugal, mas reiterou que a decisão pertence “aos ministros das Finanças de todos os governos da zona euro”.
“Mas nós pensamos que essa decisão deve ser tomada o mais cedo possível, que isso facilitará a perspectiva de retorno aos mercados de Portugal e reforçará a
credibilidade do programa de ajustamento, apoiando
assim os esforços notáveis feitos por Portugal nos últimos tempos”, sublinhou.Os ministros das Finanças
da zona euro (Eurogrupo) reúnem-se informalmente
esta sexta-feira, a que se segue o fórum dos da UE
(Ecofin), em Dublin.

Confronto entre Governo e Tribunal
Constitucional é motivo para eleições - PCP

O

PCP afirmou que o “declarado confronto” entre
o Governo e o Tribunal Constitucional é um sinal de estar em causa o “regular funcionamento das
instituições”, o que deve traduzir a demissão do Governo.
“É o mais inequívoco sinal de que há muito está
posto em causa o regular funcionamento das instituições, por si só razão suficiente para que este Governo
seja demitido, a Assembleia da República dissolvida
e convocadas eleições legislativas”, afirmou o membro do comité Central do PCP Jorge Cordeiro.
Comentando a declaração do primeiro-ministro sobre o chumbo de alguns artigos do Orçamento de Estado para 2013 pelo Tribunal Constitucional, o PCP
considerando que o executivo “agiu em confronto
com a Constituição da República, procura desesperadamente agarrar-se ao poder para prosseguir a sua
obra de destruição da vida do país e dos portugueses”.

“Ao contrário do que, cinicamente, o primeiro-ministro afirma, não foram a decisão do Tribunal
Constitucional, nem a Constituição da República que
criaram os problemas”, analisou.
A responsabilidade da “situação do declínio económico e retrocesso social que está atirar Portugal para
o abismo”, para o PCP, é do “Governo e só do Governo”, disse Jorge Cordeiro.
“O que o Governo procura são novos pretextos para
disfarçar o rumo de desastre no desemprego, na recessão, nas desigualdades”, resumiu o dirigente comunista, garantindo que haverá “mais austeridade e
mais liquidação de direitos”.
A declaração de apoio do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, foi caracterizada pelo PCP
como um “percurso de cumplicidade com o caminho
de ruína e destruição nacional”.O primeiro-ministro
anunciou hoje que o Governo recusa aumentar impostos e vai reduzir a despesa pública com a segurança social, saúde, educação e empresas públicas, para
compensar o “chumbo” de normas do Orçamento
pelo Tribunal Constitucional.
No sábado, depois de ter recebido o primeiro-ministro, o Presidente da República reiterou que o
Governo tem condições para cumprir o mandato.

Passos Coelho
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renova compromisso
de tudo fazer para pôr fim à crise
P
edro Passos Coelho renovou hoje o seu compromisso de tudo fazer, como primeiro-ministro, para pôr fim à crise que Portugal enfrenta,
prometendo agir até ao limite das suas forças em
defesa do interesse nacional.
Numa declaração ao país, na sua residência oficial,
em Lisboa, o primeiro-ministro reafirmou também o
compromisso do Governo PSD/CDS-PP com o cumprimento das obrigações internas e externas do Estado português.
“Da parte do Governo não haverá hesitações. Permitam-me, pois, que o diga com clareza, para que
não subsistam quaisquer dúvidas.
O Governo está comprometido com todos os objetivos do programa de assistência e reafirma o cumprimento das obrigações internas e externas do Estado
português.

E, como primeiro-ministro, renovo aqui e hoje o
compromisso de fazer tudo o que está ao meu alcance
para, atacando as dificuldades acrescidas, fecharmos
esta crise de uma vez por todas. Com a legitimidade que me foi conferida pelo povo português e pela
Constituição, agirei até ao limite das minhas forças
na defesa do interesse nacional”, declarou Passos
Coelho.
Antes, o primeiro-ministro considerou que tem o
dever de assumir a responsabilidade que lhe cabe “de
fechar esta crise” e afastou um cenário de instabilidade no executivo PSD/CDS-PP ou na maioria que
o suporta.
“O Governo, mandatado pelo povo português para
vencer a emergência nacional, e apoiado na Assembleia da República por dois partidos numa coligação
coesa, afirma hoje perante o país que enfrentará lado

a lado com os portugueses todas estas dificuldades”,
disse.
Em seguida, o primeiro-ministro criticou aqueles
que veem no “chumbo” pelo Tribunal Constitucional de quatro normas do Orçamento do Estado para
2013 “um simples revés para o Governo ou para os
partidos que o apoiam”, defendendo que essa decisão
torna mais difícil a vida de todos os portugueses.
No final do seu discurso, que durou aproximadamente 18 minutos, o primeiro-ministro afirmou o
seu “orgulho de ser português” e a sua “dedicação
ao país”, prometendo trabalhar “em cada hora, juntamente com o Governo”, pelo futuro coletivo.”
Nós, os portugueses, não desistimos, porque não
desistimos de Portugal, não desistimos da nossa autonomia, não desistimos da nossa liberdade, não desistimos do nosso futuro”, concluiu.

Bebé

que Papa beijou é
filho de português

39

por
mês1

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

Aumentamos
o valor, mas,
não o preço
$ 3X
2X

os minutos
através do Canadá
os dados

e muito mais

vv

450 minutos de dia através do Canadá2
400 Mo de dados3
Mensagem texto, imagens e vídeo internacionais ilimitados4
Noites a partir das 18h e ﬁns-de-semana ilimitado através do Canadá2
Visualizador, Mensagem vocal5 e, claro, nenhuma taxa de ativação

v v v

José Maria tem um ano e é também o mais novo
descendente de Maria Antónia Figueroa, que pode
vir a ser a primeira santa argentina. O primeiro bebé
que o Papa beijou no dia da sua missa inaugural é
filho de um português e de uma argentina. A imagem
correu mundo: José Maria, de um ano de idade, foi
parar ao colo do Pontífice, a 19 de Março. “Foi obra
da providência. Não planeámos a viagem. Chegámos
à Praça de S. Pedro às 6h30 e ficámos situados onde
nos tinham dito”, conta à Renascença o português
Francisco Dionísio, pai do bebé. “Quando passou o
Papa, demo-lo [a criança] a umas monjas que estavam na primeira fila e elas passaram-no aos seguranças. Eu sabia que o Papa o ia beijar”, prossegue a
mãe, a argentina Luísa Sorondo. “Foi um presente
que não esperávamos, porque a Praça estava cheia de
gente, mesmo da Argentina.

0$

Economizem 450$
com entendimento Balance24 de 2 anos6

Mont-Royal
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514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique Est

(Près de Chistophe-Colomb)

514-278-2900
Montréal-Nord
4328 Henri Bourassa Est
514-327-5861
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Assim Vai Portugal

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

Arcebispo de Braga critica classe política
“incompetente” e monopólio dos bancos
O

arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, manifestou-se preocupado com os suicídios, depressões
e frigoríficos vazios resultantes da crise e criticou
a “incompetência” da classe política e o monopó-

lio dos bancos. Jorge Ortiga também não poupou a
“corrupção judicial” e as “mentiras dos astrólogos”.
“Por que é que nós consentimos que tantos seres humanos continuem a ser vítimas da miséria social, da
violência doméstica, da escravatura laboral, do abandono familiar, do legalismo da morte, da corrupção

Gira

o

Mundo

Morreu bebé ferido em
incêndio na Cova da Moura
O bebé internado no Hospital Dona Estefânia, em
Lisboa, com ferimentos na sequência de um incêndio no Bairro da Cova da Moura, na Amadora, morreu na segunda feira de manhã, disse à agência
Lusa fonte hospitalar. ...
Fenprof afirma que mais cortes seriam
violentos para funcionamento das
escolas e qualidade do ensino
O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira,
afirma que se o governo quiser continuar a fazer
cortes no setor da Educação vai ter que pôr em
prática “medidas de absoluta violência para o funcionamento das escolas...
Ana Jorge alerta que é impossível
manter acesso aos cuidados
de Saúde com mais cortes
A antiga ministra da Saúde Ana Jorge alerta para
as consequências de novos cortes no setor, depois
de o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, ter
apontado esta área como uma das que vai ser afetada...
Recolha da cruz em São Silvestre
A recolha da cruz é uma tradição com mais de
cem anos na freguesia de São Silvestre perto de
Coimbra. Acontece oito dias depois do Domingo de
Páscoa. ...
Aumentou numero de casos de
doentes com “Tinha” em Portugal
Tinha é uma infecção da pele por fungos, quando
atinge o couro cabeludo causa queda de cabelo na
área afetada. Hoje em dia é menos frequente devido à melhoria das condições de higiene...
Ex-PM Guiné Bissau Carlos Gomes Júnior
sai da corrida à liderança do PAIGC
Carlos Gomes Júnior, ex-primeiro ministro da Guiné-Bissau, afirmou à Lusa que retirou a sua candidatura à liderança do PAIGC, mas assume-se como
candidato natural do maior partido guineense...
WikiLeaks publicou mais de 1,7 milhões
de documentos norte-americanos
O WikiLeaks publicou mais de 1,7 milhões de documentos diplomáticos secretos dos Estados Unidos
datados de 1970, revelou o fundador do sítio na
Internet Julian Assange à agência britânica Press
Association....

judicial, das mortes inocentes na estrada, das mentiras dos astrólogos, do desemprego, de uma classe
política incompetente e do monopólio dos bancos?”,
questionou o prelado. Jorge Ortiga manifestou-se
preocupado com o número de suicídios “que aumentam diariamente” em Espanha, por causa da penhora
de casas, e advertiu que, “em breve, este drama poderá chegar” também a Portugal. Uma preocupação
extensiva às depressões dos jovens portugueses, “que
se fecham nos seus quartos por causa do desemprego”, e às famílias “cujo frigorífico se vai esvaziando”. “Os políticos, por seu turno, refugiam-se em
questões sem sentido do verdadeiro bem comum e o
sistema bancário, depois de ter imposto a tirania de
consumos desnecessários para atingir metas lucrativas, hoje condiciona o crédito justo às jovens famílias portuguesas, com taxas abusivas que dificultam
o acesso a uma qualidade de vida com dignidade”,
criticou.
Não tenho hábito de comentar notícias ou comentários de ordem política, não tenho nem qualidades nem capacidades para entrar em questões de
ordem religiosas ou morais, mas como o Sr. Bispo
se permitiu, e com toda a razão, dar a sua opinião
sobre politica e economia, achei que também poderia juntar o meu grão de sal. Como católico e
praticante, não posso de maneira nenhuma estar
contra os comentários do Sr. Bispo: miséria social,
escravatura laboral, desemprego, classes políticas
incompetentes e monopólio dos bancos, são infelizmente uma realidade que todo o ser humano
que acredita em justiça social, deve condenar e eu
incluo-me nesse grupo. O que me leva no entanto
a ajuntar o tal grão de sal é o seguinte: sempre tive
dificuldade em aceitar a ausência da “mea culpa”
que a minha igreja sempre teve dificuldades em
admitir e expressar publicamente e, mais uma vez

este seu representante desperdiçou uma óptima
oportunidade de o fazer. Subscrevo a tudo o que
ele disse, no entanto gostava de saber se quando
se fala de “monopólio dos bancos” será que o Sr.
Bispo incluiu nesse grupo a Banca do Vaticano? O
Vaticano também tem um banco e com um imenso poder económico. Quando falou de miséria social, será que a Igreja de Roma contribuiu com o
seu pleno potencial para ajudar a irradiar essa tal
miséria? Somos continuadamente testemunhas de
castástrofes de dimensão tamanha (sismos, guerras, secas, etc.) que organizações políticas, sóciais,
artísticas e até a níveis individuais, se mobilizaram rápidamente para vir em ajuda aos povos
atingidos. Raramente ouvimos falar das contibuíções materiais feitas pela banca do vaticano. Não
duvidamos do importante suporte moral que a
Igreja Católica sempre e prontamente contribui,
mas para certas circunstãncias esse tipo de suporte, só por si, não é suficiente. Através da televisão
somos testemunhos da opulência que ainda nos
dias de hoje habita o Vaticano.
Há entre aqueles muros uma riqueza incalculável que poderia e deveria ser utilizada para combater a fome e a injustiça. Para que servem, tanto
ouro, prata, joias, obras de arte, numa família,
onde muitos dos seus filhos morrem de fome todos
os dias? Políticos corruptos e incompetentes! Sim
Sr. Bispo, bastantes por esse mundo fora, mas será
que a corrupção e a incompetência, se encontram
exclusivamente a esses níveis? A Igreja cresceu e é
de esperar que assim continue, no entanto a doutrina por ELE ensinada ainda está muito longe de
aí ser praticada como ELE intimou a sua igreja a
praticar. Quem vive debaixo de um teto de vidro,
não devia atirar pedras ao ar, diz o ditado popular.

Alemanha

quer contratar médicos
e engenheiros do sul da Europa

O

presidente da Agência Federal de Emprego da
Alemanha, Frank-Jürgen Weise, desafiou este
sábado médicos e engenheiros do sul da Europa a
procurarem emprego no país, que precisa anualmente de 200 mil emigrantes qualificados, nomeadamente portugueses.
“O mercado de trabalho alemão deverá precisar de
pelo menos 200 mil estrangeiros para cobrir as necessidades de trabalho”, considerou Frank-Jürgen Weise em
declarações ao jornal Rheinische Post. De acordo com
o jornal, em 2012 registou-se na Alemanha um aumento
de 8% nos trabalhadores chegados ao país e provenientes de Portugal, Itália, Espanha e Grécia. “Na pesquisa
que fizemos nesses [quatro] países concentrámo-nos
sobretudo em engenheiros, médicos e profissionais de
saúde”, declarou ao jornal o presidente da Agência Federal de Emprego da Alemanha. O responsável adverte,
contudo, que a Alemanha tem de ser “mais atraente”
para melhor seduzir os quadros qualificados dos países
em questão. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) alertou recentemente
para o envelhecimento da população activa na Alemanha e a respectiva escassez de mão-de-obra qualificada daí resultante, cenário que, diz a entidade, é um dos
grandes desafios da economia local.
Na história da humanidade, são muitos os casos
onde pudemos chegar á conclusão que o homem
tem uma memória extremamente curta. A segunda
guerra mundial vem de terminar e já todos se esquecemos quem a provocou e quem ficou a ganhar

com ela. Desta vez o benefício desta, sim porque os
alemães já iniciaram,lutaram e ganharam esta terceira guerra, e quem são os benificiados mais uma
vez? Os simpáticos alemães. Simpáticos porque sem
armas nucleares, sem armas químicas, nem mesmo
soldados,tanques de guerra ou minas terrestres,
este povo faminto de poder e glória, dirigido por
uma senhora, que ainda por cima faz de conta de
ajudar os pobres países em dificuldade, deu volta
a Europa sem que a a maior parte dos europeus
se apercebesse. Digo a maior parte, porque houve
certamente muitos que se aperceberam do que se
estava a passar,mas decidiram entrar no jogo, por
interesses pessoais.Imaginem Portugal, Espanha,
Grécia, Italia e muitos outros países a formarem
mão d`obra qualificada (médicos, enginheiros, técnicos em especialidades ultra sofisticadas, recherchistas inovadores, para não mencionar que estes), para
a alemanha da senhora Merkel vir agora colher, sem
que lhes tivesse custado um yota, e levá-los para o
seu país benificiar, por décadas futuras! O processo
foi simples:selecionam-se os países, (como á pesca,
preparam-se umas apetitosas iscas e o peixe inevitávelmente morde) cria-se uma situação de crise,
retiram-se -lhe todos os poderes financeiros e depois,
sem trabalho nem esperanças no futuro no seu país
natal, só lhes resta fazer a tal “bem planeada” visita
á Dona Merkel. A memória tem também uma outra
faculdade,... esquece-se.
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Não

há

Saída…

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com
Ponto 1 - O dia 2 de Março de 2013 ficará na nossa memória como aquele em que um povo cantou e
chorou em uníssono.
O Terreiro do Paço, na capital Portuguesa, foi o palco maior do sofrimento de homens e mulheres que
perderam a esperança no presente e no futuro. Mas,
em várias cidades do País e à mesma hora, as vozes
que cantaram a canção de Zeca Afonso “Grândola
Vila Morena”, atravessaram o mar e nas suas ondas
mergulharam como que a mostrar que o povo é livre
e ninguém o pode amarrar por muito mais tempo.
Assim aconteceu. Assim ficou registado para memória futura.
Há muitas teorias sobre as razões que levaram ao
endividamento do País e, por consequência, à sua sujeição às regras do FMI. Umas acusam as pessoas de
terem procurado viver acima das suas possibilidades
económicas. Outras falam de propósitos obscuros e
propositados usando fragilidades humanas com a finalidade de obter supremacia de alguns países sobre
outros. Qual destes é verdadeiro? Os dois?
É fácil viver na abundância. É menos fácil viver
com dificuldades económicas. É muito complicado
viver sem saber as razões reais da pressão que os governantes exercem sobre o povo que os elegeu. Estamos, muitas vezes, no escuro à procura das causas
que geram as medidas adoptadas pelos homens que
nos deveriam proteger do exterior.
Não há grandes explicações.
Há meias verdades e um peso insuportável a abafar-nos a esperança no presente e no futuro.
Não reconheço a democracia nas linhas que atravessam este momento da História Portuguesa.
Homens pequenos e fracos sentam-se nas cadeiras
do poder e brevemente serão esquecidos como inúteis. Entretanto, vão fazendo estragos qual temporal
que arrasta casas e pontes, estradas e viadutos, homens e animais, fazendo-os desaparecer nas malhas
pouco visíveis de tempestades ambíguas.
Nestes momentos de desespero aparecem grupos
reivindicando posições mais ou menos claras sobre
possíveis apoios ao povo. “Que se lixe a troica” é
um deles.
“Apoio a reformados e pensionistas é outro”. Mais
haverão, certamente.
Esperemos que as pessoas que neles militam estejam todas conscientes de que não deverá ser a promoção pessoal o objectivo primeiro da sua acção
junto de quem nos (des)governa e destrói. Estamos
cansados de intenções dúbias e prestígios pessoais.
Há disso em grande escala espalhado por todo o País.
Mais, não.
Ponto 2 - Vou observando os louvores e tributos
prestados nos Açores a várias figuras de prestígio que
marcaram a vida da nossa Terra seja nas artes, nas

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

A nossa gente de 1963-2013
75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

letras, no desporto e/ou outras formas que o homem
tem de atingir graus de excelência.
Mas, enquanto estas homenagens são, por vezes,
multiplicadas sobre a mesma pessoa, há outras que,
marcando também elas o amor a estas ilhas de bruma
e beleza, não recebem um único preito ou lembrança
dos seus conterrâneos.
Vem isto a propósito de sábios silenciosos, homens
e/ou mulheres, que no recato das suas vidas imaginaram e criaram pedaços de cor e harmonia em objectos artísticos que se encontram espalhados pelas
nove ilhas Açorianas, pelo continente Português e
comunidades de emigração das nossas gentes. Era
importante que quem de direito reflectisse sobre
quem são essas pessoas para não serem esquecidas
na voragem do tempo que tudo submerge em memórias que se apagam.
Gostaria muito de dizer nomes, vidas, percursos.
Porém, não me compete tal missão. Porém, vejo-os
partir sem mais do que uma pequena notícia no jornal, apesar de as suas presenças estarem espalhadas
por lugares e tempos, passados e presentes, num grito
de alerta para ouvidos atentos que queiram ouvir.
Como sou mulher de esperança, espero um dia ter
a alegria de ver levantar-se o véu que envolve no
esquecimento tais figuras que tanto deram ao povo
Açoriano sem receber nada em troca, nem um elogio
num jornal.
Ponto 3 - Pai de 43 anos atira-se a um poço com
filho de dois anos - cito.
Quando acabará o desespero destes pais endividados? A quantidade de suicídios neste País cresce assustadoramente.
Coloca-se a questão: devem ou não ser noticiados
estes tristes episódios? Por um lado, penso que não
é bom para quem já vive em desespero ouvir tais relatos.
O homem é influenciável. Por outro, este é mais
um grito de alerta para quem tem nas mãos os
destinos de um povo em sofrimento real. Mas,
será que alguém se interessa? Ou já compreendemos todos que estamos entregues a nós próprios?

Crónicas

I Domingo do Espírito
Santo em Santa Cruz

No primeiro Domingo do Espírito Santo, coroarão,
de Santa Cruz, as familias de Michael Custódio, Armanda Resendes e Lucas Randaso. De Hochelaga,
Lizuarte Medeiros e de Anjou, Jeffrey Pacheco. No
final das cerimónias, a Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval, tocou o Hino do Divino Espírito
Santo e depois no adro da igreja, interpretou outros
números do seu reportório.
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Bem-viver

Os

mitos que as vovós
contam. E não só elas!

O
Receita da semana

s mitos que as vovós e
outras histórias que ouvimos repetidas vezes, passam
a ser consideradas verdades.
Tome cuidado com aquelas
que podem afetar sua saúde e
evite transmiti-las às futuras
gerações.
“Creme dental é ótimo para
tratar queimaduras”
Quem passa pasta de dente
na pele afogueada sofre em
dobro: primeiro para espalhar

Molho

à

“A mulher precisa de muita
água, frutas e leite de vaca,
mas nada de cerveja”, atesta
o ginecologista Eduardo de
Souza, do Hospital São Luiz,
em São Paulo. Essa polêmica,
diga-se, voltou quando a cantora americana Mariah Carey
declarou que tomava a bebida
durante o aleitamento de seu
bebê com esse fim...
“Usar boné faz o cabelo cair”
Os fios ficam aprisionados
embaixo do chapéu, mas isso
não significa que o adereço os

leite, um artigo caro à época.
A manga, por outro lado, era
abundante. Daí surgiu a lorota de que misturá-los não seria bom para o estômago. “A
manga é rica em antioxidantes
e o leite é a nossa principal
fonte de cálcio. Juntá-los não
traz nenhum problema”, libera
a nutricionista Elaine Rocha
de Pádua, da Universidade Federal de São Paulo.
“Água com açúcar acalma
os nervos”
Os grãos adocicados até induzem a liberação da serotonina,
um neurotransmissor ligado ao

Bolonhesa

INGREDIENTES
1 pedaço de 75 gramas de toucinho
1 cebola; 1 cenoura; 1 ramo de aipo
4 dentes de alho; 1 kg de carne moída
Colaborador
Especial Frank Rocha
½ litro de vinho tinto
2 latas de tomate pelado
1 pacote de molho demi-glace; 2 folas de louro
1 colher de sopa de Maizena
PREPARAÇÃO
Refogar a cebola, a cenoura, o aipo, o toucinho e o alho
em azeite com uma folha de louro. Junta-se o vinho tinto e
deixa-se reduzir para metade. Reserva-se numa panela. Depois na mesma frigideira, refoga-se a carne até tomar cor.
Junta-se o refogado com o resto dos ingredientes. Deixa-se
cozer em lume brando durante 2 horas e no fim junta-se a
farinha Maizena.

o creme, depois para retirá-lo
da cútis sensível. “O ideal é
não aplicar nada sem a orientação de um médico. A pessoa
pode se surpreender negativamente com os efeitos de certos
produtos”, avisa Denise Steiner, presidente da Sociedade
Brasileira de Dermatologia. O
mesmo vale para clara de ovo,
borra de café, manteiga...

faça se desprenderem do couro cabeludo. “Os bonés podem
promover a dermatite seborreica — a caspa — e a quebra
dos cabelos, mas não provocam a calvície”, desmitifica o
tricologista Adriano Almeida,
diretor da Sociedade Brasileira
do Cabelo.
“Manga com leite faz mal”
No Brasil colonial, os senho-

“Cerveja preta aumenta a
produção de leite materno”

50 anos ao
serviço
dos nossos
leitores e
clientes

res de engenho não queriam
que os escravos tomassem

bem-estar. Mas a reação não
é tão ligeira assim. “É muito
mais válido e saudável oferecer um chá de camomila ou
um fitoterápico à base de maracujá”, sugere a nutricionista
Elaine Rocha de Pádua.
“Não pode engolir chiclete
porque ele gruda no estômago”
As gomas de mascar não foram feitas para serem devoradas. Porém, se você estiver
distraído e, depois de tanto
mastigar, passar o chiclete
goela abaixo, não se preocupe:
“Ele sai com as fezes em até
24 horas”, acalma o gastroenterologista José Roberto de
Almeida, presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Só não faça disso
um hábito: aí, sim, o material
pode acumular.
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Inês Santos: “Sou

uma
mulher de grandes paixões”

I

nês Santos mostra-se agradecida por poder trabalhar
na área que mais ama e não esconde que se sente uma
privilegiada por poder mostrar o seu talento em Portugal.
A cantora revela que gostava de ser mãe e afiança que se
‘derrete’ com os sobrinhos.

1- Tornou-se conhecida no ‘Chuva de Estrelas’, da SIC.
Foi um marco importante na sua vida? (Sandra Jerónimo,
Felgueiras) – Claro que sim. Ainda hoje o público se lembra desse momento. Foi a minha primeira oportunidade
de me mostrar e correu muito bem. Foi o começo da mi-

nha vida profissional. Passei do sonho à realidade, e foi
um momento marcante. Guardo essa fase com carinho e
emoção.
2- Sempre sonhou ser cantora? (Marcelo Torres, Sintra)
– Sempre. Não me lembro de querer ser outra coisa.
Nunca quis ser médica ou princesa, como as outras meninas. Tenho a felicidade de fazer aquilo que sempre sonhei.
3- Voltaria a rapar o cabelo como fez no ‘Chuva de Estrelas’? (Leonor Freitas, Coimbra)
– Farei sempre todos os sacrifícios necessários para desempenhar bem os papéis que me são propostos. Já platinei o cabelo para duas peças de teatro. Numa delas, o
cabelo ficou de tal forma danificado, que tive de o cortar
e deixar só com dois dedos de comprimento!
4- A participação no programa da TVI abriu-lhe portas
em termos profissionais? (Mafalda Silva, Vila Nova de
Gaia) – Um contrato com esta exposição pública traz
mais e diferentes oportunidades. Tenho estado a fazer
muitos concertos, pelo País e eventos privados. Sou uma
lutadora e tudo na vida é passageiro. Por isso, tenho já
preparado o lançamento do meu primeiro livro no início
de maio.
PERFIL: Inês Santos nasceu em Coimbra no dia 16 de
dezembro de 1978. Com apenas 16 anos, venceu o programa ‘Chuva de Estrelas’ (SIC), ao interpretar Sinead
O’Connor, que a ‘obrigou’ a rapar o cabelo. A partir daí,
iniciou a sua carreira artística, tendo editado, em 1995,
o seu primeiro disco, ‘Segredo dos Deuses’. Participou
em vários espetáculos de Filipe La Féria e, atualmente, é
uma das concorrentes do programa ‘A Tua Cara Não me
É Estranha’ (TVI).

Vida

ativa

Quem é ele?

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
Olinda Saluquia Gravito .

casal da semana

AASSSSEEMMBBLLEEI IAA- -GGEERRAAL LAANNUUAAL L
Convocam-se os societários da Caixa Desjardins Portuguesa à Assembleia-Geral Anual que se realizará:

Convocam-se os societários da Caixa Desjardins Portuguesa à Assembleia-Geral Anual que se realizará:
Data: 27 de Abril de 2013

Hora : 14h 30

Lugar : – Missão Santa Cruz (Salão Nobre) - 60 Rachel oeste, Montreal

Data:
27 de Abril dedo
2013
HoraAnual
: 14h aprovado
30 Lugarpelo
: –Conselho
Missão Santa
Cruz (Salão Nobre)
- 60 Rachel
oeste,financeiro,
Montreal o relatório das actividades do Conselho
para apresentação
Relatório
de Administração,
contendo
o Balancete
Fiscal e outras informações prescritas pela lei. Decidir sobre a distribuição dos excedentes anuais, dos juros a pagar às quotas permanentes, e às partes

para
do Relatório
aprovadodos
peloexcedentes
Conselho de
Administração,
contendo
Balanceterepartições.
financeiro, o relatório das actividades do Conselho
em apresentação
dividendos, estipular
sobreAnual
a distribuição
provenientes
da reserva
paraoeventuais
Fiscal e outras informações prescritas pela lei. Decidir sobre a distribuição dos excedentes anuais, dos juros a pagar às quotas permanentes, e às partes
também estipular
efectuadasobre
a eleição
para osdos
lugares
vagos provenientes
nos Conselhodade
administração
e no repartições.
Conselho Fiscal. Está previsto igualmente um período
emSerá
dividendos,
a distribuição
excedentes
reserva
para eventuais
reservado a perguntas e respostas sobre as actividades da Caixa.

Será também efectuada a eleição para os lugares vagos nos Conselho de administração e no Conselho Fiscal. Está previsto igualmente um período
Eleições a perguntas e respostas sobre as actividades da Caixa.
reservado
Queira notar que, aquando das eleições, é elegível toda a pessoa física que é societário de pleno direito(1) há mais de 90 dias e que não seja inelegível

Eleições
segundo a lei sobre as cooperativas de serviços financeiros e que ela não exerce uma função incompatível em virtude do código de deontologia da
Desjardins.
Todoaquando
o candidato
deverá consentir
escrito
a umfísica
inquérito
segurança
de crédito
quehálhe
diga
deverá
Queira
notar que,
das eleições,
é elegívelpor
toda
a pessoa
que édesocietário
de epleno
direito(1)
mais
de respeito
90 dias ee que
nãocomprometer-se
seja inelegível a
desenvolver os conhecimentos e as competências requeridas para o exercício da sua função como dirigente. Uma candidadura só poderá ser submetida à
segundo a lei sobre as cooperativas de serviços financeiros e que ela não exerce uma função incompatível em virtude do código de deontologia da
Assembleia-Geral se um pré-aviso assinado por um societário de pleno direito e contra assinado pelo candidato, for entregue até às 15h 00 do dia 23 de
Desjardins.
Todo o candidato deverá consentir por escrito a um inquérito de segurança e de crédito que lhe diga respeito e deverá comprometer-se a
Abril de 2013.
desenvolver
os conhecimentos
as competências
requeridasestão
para disponíveis
o exercício da
função como dirigente. Uma candidadura só poderá ser submetida à
Os formulários
de candidatura,e cujo
uso não é obrigatório,
na sua
Caixa.
Assembleia-Geral se um pré-aviso assinado por um societário de pleno direito e contra assinado pelo candidato, for entregue até às 15h 00 do dia 23 de
Abril
de 2013.
Todos
os societários da Caixa estão cordialmente convidados a participar nesta assembleia.
Os formulários de candidatura, cujo uso não é obrigatório, estão disponíveis na Caixa.
(1)

Entende-se por societário de pleno direito, todo o indivíduo de origem ou descendência portuguesa

- Prémios
de presença
Todos
os societários
da Caixa estão cordialmente convidados a participar nesta assembleia.
-

(1)

-

Distribuição das bolsas de estudo aos recipiendários
Entende-se por societário de pleno direito, todo o indivíduo de origem ou descendência portuguesa

Prémios de presença
Distribuição das bolsas de estudo aos recipiendários

Paula Bernardino,
Secretária

Paula Bernardino,
Secretária
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Curiosidades
Qual

o melhor
violão do mundo?

Existem muitos violões considerados de primeira linha. Vale
lembrar que a escolha de um violão é bastante pessoal, mas
alguns instrumentos são unanimidades entre os músicos.
Alguns violões que levam nomes de luthiers famosos internacionalmente estão entre os top de linha. Entre os principais

violões, temos: Hauser I, Thomas Humphrey, Manuel Contreras, Paul Fisher, Elliot, Greg Smallman e Antonio Marin.
O Hauser I é considerado por muitos especialistas como o
mais fino do luthier alemão. Esse tipo de violão influenciou
gerações de construtores do instrumento durante o século XX.
Músicos de grande expressão, como Andrés Segóvia e Juliam
Bream utilizaram os violões Hauser. Uma característica importante dessa marca é a caixa relativamente pequena, que
proporciona uma grande projeção sonora. As estruturas dos
tampos de Hauser receberam importantes aperfeiçoamentos e
se destacaram na distribuição da massa nos tampos, criando
relevos, e na colocação de uma barra sob o cavalete – fatores
que influenciaram a história da lutheria.

Peixes

sentem dor?

Uma pesquisa de cientistas britânicos afirma que os peixes
podem sentir dor. Segundo os pesquisadores, áreas analisadas nas cabeças das trutas responderam a estímulos destrutivos. A pesquisa foi feita por uma equipe do Instituto Roslin,
em parceria com a Universidade de Edimburgo. O objetivo
do estudo era avaliar a presença de áreas sensíveis a dor nos
peixes. A partir de estímulos mecânicos, térmicos e químicos, produzidos na cabeça do peixe anestesiado, mostraram
reações na face e na cabeça dos peixes. Essas reações poderiam demonstrar a dor. Alguns pesquisadores, no entanto,
questionam esse estudo e dizem que não é possível afirmar
que os peixes sintam dor, pois essa reação é causada por áreas
especializadas do cérebro. Como os peixes não têm um cérebro desenvolvido é difícil garantir que eles sintam verdadeiramente dor quando são fisgados por um anzol ou qualquer
outro objeto. Assim, muitos cientistas garantem que a sensação causada pela fisgada não chega ser uma dor, mas sim uma
pressão mecânica.

Como

funcionam os
suplementos alimentares?

O

s suplementos alimentares são utilizados por
atletas e por pessoas que buscam um melhor desempenho
durante treinos físicos. Esses
suplementos são preparações
que complementam a dieta e
fornecem nutrientes, como vitaminas, minerais, fibras, ácidos graxos ou aminoácidos.
Os suplementos alimentares
são utilizados, principalmente,
por praticantes de musculação.
Esse tipo de produto garante o
consumo de nutrientes aliados
a pouca quantidade de gordura.
É importante destacar que
esses suplementos alimentares só devem ser consumidos
a partir de orientação médica
ou nutricional. Eles realmente funcionam, mas abusos não
são indicados.
Para quem está começando a malhar, os suplementos
ajudam a obter um resultado
satisfatório. Atualmente, existem diversos tipos de suple-

mentos no mercado.
Os atletas e praticantes de
esportes também devem ter
consciência de que o processo
de ganho de massa muscular

dores ergogênicos.
Os suplementos dietéticos
têm muitos nutrientes, são
produtos práticos para ingestão durante a atividade física

é lento e deve ser associado a
treino físico, intercalados com
dias de descanso, alimentação
balanceada e a inclusão dos
suplementos.
Existem dois tipos de suplementos: os suplementos dietéticos e os suplementos auxilia-

e podem servir como auxiliares no aumento do consumo
energético. Já os suplementos
ergogênicos têm a capacidade
de aumentar a performance
e fornecer substâncias da demanda nutricional.

Quem

inventou
o esmalte de unha?

O

esmalte se tornou coméstico na década de
20, graças à francesa Michelle Ménard.
O esmalte é um dos queridi-

rio chinês as mulheres já eram
adeptas de uma forma de esmalte. Nesse caso, as mulheres utilizavam uma mistura de
clara de ovo, cera de abelha,

inventado no século XX, pela
francesa Michelle Ménard. O
produto logo ganhou popularidade e, na década de 30, já
estava disponível no mercado

nhos das mulheres vaidosas.
Colorir as unhas já é uma tradição antiga, que pode ter surgido 3000 anos antes de Cristo.
Alguns registros históricos
mostram que no antigo impé-

gelatina e pétalas de flores.
Já os antigos egípicios utilizavam uma henna avermelhada para colorir as unhas.
No entanto, esse cosmético
feito para embelezar as unhas
femininas foi, formalmente,

varejista.
A criação do esmalte, como o
conhecemos hoje, foi inspirada
nas tintas para carros. O cosmético chamou a atenção de
grandes estrelas de Hollywood
na década de 20.

A Voz de Portugal | 10 DE abril de 2013 | P. 11

A Voz de Portugal | 10 DE abril de 2013 | P. 12

Comunidade

16° Aniversário da Associação
Saudades da Terra Quebequente…
A

Natércia Rodrigues

Associação Saudades da Terra Quebequente
é uma das associações que apresenta apenas
duas grandes festas anuais, tendo sido a Festa do
Chicharro a ultima que nos obsequiaram e na
qual se celebravam os 16 anos da sua existência.
Este organismo nasceu como a maioria de todos os
outros organismos portugueses, de um punhado de
gente que tinham e têm muito orgulho das suas raízes e neste caso, originários do bonito lugar Ribeira
Quente na ilha de S. Miguel, Açores.
Este ano a Direção era composta por: Roberto Carvalho, Presidente; Tito Carvalho, Secretario; Alex
Tibúrcio, Tesoureiro; Diretores: João Branco, José
Manuel Cabral, António Chico, Jerry Arruda, Roberto Abarrota, José Gafanhoto e João Gonçalo. Todo
este punhado de pessoas juntamente com todos os
que ajudaram na confeção da comida, na decoração
da sala que estava magnifica e na parte musical, estão
de parabéns.
A sala estava esgotada três semanas antes do dia
do espetáculo. Sete centenas e tal de pessoas! Neste
serão há sempre espaço para as pessoas conviverem
umas com as outras, comerem e divertirem-se. Na
minha mesa estava um casal que veio de Toronto e
encontrou primos e amigos que há muitos anos não
viam. Foi na verdade uma alegria. Entre todos aqueles convivas havia mais gente que se deslocou de Toronto como por exemplo um grande cantor nascido
na Ribeira Quente e há muitos anos radicado no Ca-

nada, o artista Mário Marinho. Carlos Botelho, representante da Sata em Toronto também esteve entre nós
e mais tarde dirigiu-nos a palavra após a apresentação de uma placa as pessoas pediam viagens na Sata
de Montreal para os Açores, mas foi-nos explicado
que de Montreal não há gente suficiente para justificar que um avião da Sata venha a Montreal rumo
aos Açores. No entanto ficou no ar a promessa de que
quando houver um número suficiente, teremos então
o serviço. De Toronto igualmente veio um representante do banco Banif. Houve também conterrâneos
que vieram até dos Estados Unidos da América e dos
arredores de Montreal.
Por volta das 20h00 o Mestre de Cerimónia, Mário
Carvalho – Chefe Redator do jornal A Voz de Portugal e Diretor do jornal/revista O Açoriano, deus
as boas vindas e agradeceu a todos os presentes o
terem-se deslocado ao salão da igreja Santa Enfant
de Jesus para que todos juntos possam olvidar suas
tristezas e divertirem-se um pouco. Uma referência
foi feita aos 60 anos que a comunidade portuguesa
no Canadá está a celebrar e que graças aos nossos
pioneiros, muito se construiu e se fez, e que este
património perdure por muitos e muitos anos. Devemos estar orgulhosos da nossa participação para

que o Canadá se tenha tornado num país acolhedor e
muito temos feito para o grande desenvolvimento do
mesmo. O Mário agradeceu muito aos jovens o empenho que eles mostram ao participarem nas festas
portugueses. Sábado há noite havia muitos e muitos
jovens que ajudaram e outros que vieram participar
da festa. Devemo-nos sentir orgulhosos deles pois é
através deles que as nossas tradições, língua e música
vão continuar.
Começou o jantar onde o chicharro foi o campeão
da festa. Excelente serviço e fartura. Começou depois a parte musical com uma surpresa. Alguém que
há já muitos anos vem colaborando com a organização: Fátima Miguel. Fátima é uma cantora comunitária muito popular e interpretou algumas cancões,
algumas da sua própria autoria tendo a ultima sido
umas quadras dedicadas à festa do chicharro.
O jovem D.J. Moreira surpreendeu todos com a
sua grande variedade de música e convidou o povo
a dançar. Foi depois a vez do excelente conjunto
Contactactuar cujo vocalista, Carlos, nos cantou em
português, inglês, espanhol e italiano. Ouvi alguns

jovens que ainda não tinham ouvido nem visto nenhuma apresentação do grupo Contact, expressarem
que são na verdade um espetáculo com um estupendo
vocalista.
Houve depois um momento de informação onde
Francisca Reis foi chamada ao palco para informar
que na noite do 20 de Abril às 19h00 no Centre Communautaire de Notre-Dame de Fatima haverá uma
Noite de Gala onde o código de vestimenta é preto
e ou vermelho. Vai ser uma homenagem às mulheres portuguesas e toda a comunidade está convidada.
A segunda informação foi a divulgação para o espetáculo de Tony Carreira que terá lugar na Place des
Arts. Chegou a altura de se entregar algumas placas
a certos membros da Direção: Jerry Arruda, um elemento muito prestável e grande defensor das nossas
tradições açorianas; João Branco, pela incondicional
boa vontade e trabalhador formidável; Tito Carvalho que antes de casar já ajudava e muita esperança
tem em continuar até poder; Roberto Abarrota que
há mais de 15 anos tira fotos e vai enriquecendo o

site www.quebequente.com., e Alex Tibúrcio, o mais
jovem do grupo.
O tempo ia passando e nós nem dávamos por isso,

pois a noite foi-se sempre passando de surpresa em
surpresa, mas ainda falta ouvir aquele que veio de
tão longe, o Gabriel. Tive o prazer de ter ficado na
mesma mesa dele onde me contou que é de Coimbra
e estava muito contente por ter vindo a Montreal pela
primeira vez. Eu não o conhecia e nem sabia que tipo
de música cantava. Penso que ele me surpreendeu assim como a todos os convivas. Muito alegre e sempre
bem-disposto, subiu ao palco e desde a introdução,
seduziu as pessoas. Cantigas um pouco “picantes”,
talvez o estilo do cantor Quim Barreiros. O Gabriel

também toca concertina e compõe muitas das suas
cancões. É de salientar também o excelente serviço
de som oferecido por TNT de Toronto.
Parabéns à Associação Saudades da Terra Quebequente pelo harmónico e espetacular serão, e
votos para que continuem sempre a presentearem
festejos idênticos.

A

festa do Portugalíssimo
foi um grande successo
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Sylvio Martins

E

stamos celebrando os 60 anos da
nossa comunidade portuguesa no
Canadá e não podemos esquecer os
grandes valores que temos. Estou a referir-me à Rádio Portugalíssimo que está
celebrando o 18º aniversário. Há muitas
festas e não podemos ir a todas, mas é
importante não esquecer que sem a rá-

juntamente com todas os programas étnicos da CFMB fizeram angariação de
fundos para as vítimas do furacão Mitch que matou mais de 11,000 pessoas.
Através dos anos, a radio Portugalíssimo sempre presente na comunidade, fez
vários programas emocionantes directamente da Igreja Santa Cruz por ocasião
das festas do Senhor Santo Cristo e da
Nossa Senhora dos Milagres. Ao longo
destes anos entrevistaram e falaram com
pessoas dos mais diversos ramos de atividades, algumas mais marcantes que
outras, mas todas muito interessantes.
Sábado passado, numa linda noite primaveril, pude apreciar mais um aniversário da rádio. Durante essa noite, fiquei
muito admirado pela grande evolução
do programa radiofónico e da sua organização. Logo no início, a linda canção
de introdução do programa tocou e a
Rosa Velosa, Tótó e Elisa Rodrigues,
a equipa desta Rádio introduziram-se e
deram as boas-vindas. Durante a noite,

dio Portugalíssimo, perderíamos uma
importante parte do nosso património, o
que eventualmente poderá acontecer, se
continuarmos a não apoiá-lo.
A Rádio Portugalíssimo nasceu numa
tarde de domingo em Março de 1995
com duas horas de programa semanal
e pouco tempo depois passou a ter 2

posso dizer que fiquei impressionado
pelo profissionalismo do serviço à mesa
pelos Jovens em Ação, pelo restaurante Casa Minhota que confeccionou um
jantar incrível, realmente saboroso. Vou
dar grandes elogios à equipa da cozinha
porque acho importantíssimo terem servido um jantar que esteve à altura do
evento e dos presentes. Foi um grande
jantar. Mesmo até a sobremesa, que foi
uma simples salada de fruta mas foi
uma delícia. Na parte musical podemos

horas ao sábado. Com as dificuldades
em financiar o programa, 2 anos depois
reduziu-se para 2 horas semanais Hoje
temos 3 horas ao domingo entre as 15h
às 18h.
Houve vários momentos marcantes
nesta rádio, nomeadamente quando na
Igreja St. Enfant de Jesus se organizou
um grande evento para ajudar as vítimas do sismo que abalou os Açores em
1997. Foi um programa muito emocional porque se falou via telefone com as
famílias afetadas. Também, em 1998,

notar que Jason Pimentel fez boa prestação dando um tom bastante prestigioso
a esta festa, e também posso notar que a
Vanessa Rodrigues Costa fez um ótimo
espetáculo bastante mexido. O Joe Puga
não pode estar presente devido à sua
saúde mas ficamos bastante emocionado porque ele falou através do telemóvel para cumprimentar a sala e a festa.

uma das mais divertidas até agora. Parabéns à Rosa por ter organizado uma
grande festa. Igualmente, a todas as festas da Rádio Portugalíssimo há sempre
surpresas, prendas, e rifas para angariar
fundos para a Rádio tal como “Uma viagem a Portugal” oferta Uniglobe Voyage Club, um colar de pérolas, oferta da
ourivesaria Zenith, um cabaz de produ-

O Rancho Folclórico do Clube Portugal, Praias de Portugal fizeram matar a
minha saudade de Portugal. Para finalizar esta noite, Eduado Sant’ana fez a
alegria de todos fazendo um espetáculo
formidável com músicas mexidas e românticas para alegrar a todos. É claro,
não devemos esquecer Eddy Sousa e
DJ XMEN que fizeram bailar todos até
muito tarde. Achei que esta festa foi

tos oferta do Chouriçor e 100.00 $ de
compras na mercearia Soares e filhos.
Para finalizar a Rosa Velosa elogiou
Arlindo Velosa, porque, sem o seu apoio
seria mais difícil ter grandes artistas tal
como o Eduardo Sant’ana em nossa
companhia
Afinal, podemos gritar todos, Viva
o Portugalíssimo e parabéns pelo seu
18º aniversário.

História
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do nosso povo

UMA VIDA, UMA GERAÇÃO!... (1953-2013)
60 Anos da chegada dos primeiros
imigrantes portugueses ao Canadá
Francisco Salvador

D

os “Pioneiros” chegados ao porto de Halifax a 13 de Maio de
1953 e que aqui se estabeleceram
orgulhosos das suas raízes portuguesas, ficam agora os seus descendentes
de quem esperamos a continuidade
das suas origens e do seu orgulho
numa tradição Lusitana. Hoje 13 de
Maio 2013.

As raízes portuguesas que alimentam
ainda a velha árvore lusitana que hoje
tem muitos ramos, muitas folhas mas
que vai perdendo os seus frutos originais, porque no fundo as “raízes” enterradas nesta terra gelada do Canadá

têm tendência a apodrecer, devido aos
casamentos mistos com outros povos,
outras origens, outras religiões, uma
mistura de raízes, de culturas que um
dia talvez não muito distante as raízes
portuguesas não consigam alimentar
mais a velha árvore Lusitana.
Ao celebrar este ano os 60 anos da
chegada dos nossos “pioneiros” portugueses ao Canadá, vindos do Continente, dos Açores ou da Madeira temos de

manter, tratar e cuidar esta boa árvore
lusitana por muitos e muitos anos.
Os “PIONEIROS”, alguns já partiram, outros partirão em breve mas a
árvore fica com os seus ramos, os seus
rebentos, as suas folhas e a sua vivaci-

dade bem portuguesa. É por isso que
nós hoje devemos celebrar e manter
bem viva esta árvore LUSITANA!...

Ao divulgar esta informação a comissão vem por este meio pedir a participação de toda a comunidade portu-

Foi aqui em Montreal que os Pioneiros chegaram vindos de Halifax e foi
aqui na zona do Boulevard St.Laurent
que a maioria se estabeleceu e aqui tem
permanecido, há sessenta anos. Aqui
está a sua Igreja, a sua Caixa de economia, os principais comércios, as clínicas, os escritórios e as suas casas de
habitação!...O SEU PARQUE!...
O PARQUE DE PORTUGAL. É ali
que está o Padrão Português, as bandeiras de Portugal, do Canadá, do Quebeque e de Montreal e o mais simbólico
de tudo, o coreto da música e a fonte,
para lembrar as aldeias do nosso can-

guesa aqui residente, na grande área
metropolitana de Montreal, afim de colaborar nestas celebrações e festejar a
continuação da nossa presença nesta cidade, nesta Província, neste País, para
que os nossos descendentes se sintam
orgulhosos com aquilo que os seus pais
e avós lhes deixaram.
Vamos plantar mais uma árvore?...No
Parque de Portugal!...
Uma “CÁPSULA DE TEMPO”
(como se fosse uma nova raiz) para
guardar simples recordações de todos nós, durante os 60 anos da nossa
presença em Montreal. Ao celebrar os

tinho Lusitano, o nosso PORTUGAL.
13 De Maio de 2013, sessenta anos
depois da chegada ao Canadá dos
“Pioneiros” a comunidade portuguesa
residente no Canadá, no seu total está a
celebrar esta data e manter a continuidade da nossa presença para as futuras
gerações de portugueses ou luso-canadianos. Em Montreal foi criada uma
comissão para organizar as celebrações
dos 60 anos, patrocinadas pelo Consulado Geral de Portugal em Montreal.

CEM ANOS em 2053 os nossos descendentes vão abrir a CÁPSULA DE
2013 e verificar o que os seus antepassados portugueses fizeram para manter
a árvore lusitana nestas paragens frias
de Montreal mas dentro do seu PARQUE DE PORTUGAL bem quente
com o calor português.
Pela comissão organizadora das celebrações dos 60 anos da chegada dos
“Pioneiros” ao Canadá.
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Shaman Indio
Acabaram-se as humilhações,abusos e maldições.Não chore,nem veja mais
ninguém.Deixe seu problema nas minhas mãos e eu te ajudarei de forma
imediata e definitiva.Não acredito em margens de erro.Tenho 30 anos de
experiência na luta contra os que enganam e que roubam .Venha ter comigo e
veja com seus próprios olhos,como eu a posso ajudar e acima de
tudo,reconhecer as nossas habilidades.Nossos preços são de acordo com suas
possibilidades.Amigo,aqui terá a solução,que provávelmente já falhou com
outros.Eu não digo,eu faço e cumpro,com garantia total.

Meu marido tinha relações
amorosas com outra
mulher.Graças ao SHAMAN
INDIO,pude ver num
espelho a razão do meu
sofrimento.Ao fim de tres
dias, o SHAMAN com os
seus rituais,conseguiu retirálo dessa mulher e traze-la
para os meus braços.Hoje
sou feliz hoje. MARIANA
CANSADA, DEPRIMIDA TRISTE
sem nenhuma esperançana e
um dia,neste jornal, vi os
testemunhos deste SHAMAN e
decidi visitá-lo,que logo que me
viu me disse de tudo quanto
estava padecendo,e o melhor foi
que me mostrou a cara da minha
inimiga,que por inveja fez um
trabalho negro para me ver
doente e separada da minha
familia.Hoje,graças a este
Senhor sou uma mulher
nova,tenho o novo amor e vida.
LEONOR M
Celebrando com ela o
aniversário do nosso bébé..
Passámos oito meses
seoarados sem saber
porquê.Visiámos o SHAMAN e
através de suas cartas vi que
a minha sogra nos queria
separar .Só com um
tratamento nos livrou das
más energias e nos mostrou
num espelho a cara da minha
sogra.Estou muito grato ao
senhor SHAMAN pelo bem
que fez ao nosso lar. L B R

Cumprimentá-lo e dar graças pela cura
de meu pai. Sofria muito do estômago e
ninguém conseguia curar-lo, mas você
com as suas plantas da Amozónia,
conseguiu numa semana. Hoje quer
saber da minha saúde: sinto muito peso
nas minhas pernas e minhas costas, não
consigo dormir, nem ir trabalhar.
Senhor SHAMAN, pode fazer algo pelo
meu mal ? Ajude-me. MARGARITA M
RESPOSTA
Amiga MARGARITA amiga as
Runes e os Caracóis, sempre
dizem a verdade. O que você está
vivendo agora é o produto do seu
marido atual, que anda a traí-la com
uma Mariana, uma colega de trabalho.
Eles foram ver um guru Africano para
lhe fazer mal. Seu marido JUAN colocou
na sua cama, dentro do colchão uma
foto sua amarrado com uma fita preta
vermelha cruzada com alfinetes pretos.
Você deve trazer-me essa foto o mais
rápido possível e com a ajuda de Deus e
dos bons espíritos, retirar toda essa
bruxaria e desmascarar os dois. Digovos a verdade e prometo mudanças
rápidas. venha.
Seu amigo DUKAS Dos SANTOS

Eu não queria acreditar que a
minha própria irmã me poderia
fazer mal.durante muito tempo
sofria da cabeça e tudo na minha
vida era contra mim. saúde,
dinheiro e o amor pelos meus.
no entanto foi este shaman
indiO que conseguiu ver quem
era o culpado do meu fracasso
e falta de saúde. Curou-me e
hoje sou um homem novo. fM

La foto
no se
revela

Todo o meu amor era para
ele e de um momento para
o outro tudo mudou. , ela
converteu-se numa mulher
que me menyia,não queria
relações comigo,nem
permitia que lhe
tocasse.Depois de visitar o
SHAmAn e de lhe retirar
essa maldição,tudo voltou
como antes. A razão deste
problema era que a minha
melhor amiga inEZ,falavalhe mal de mim,para poder
levá-lo para a cama.

Eu quero simplesmente
agradecer ao SHAMAN.
Logo que comecei a saír
com o meu noivo comecei
a sentir dores de cabeça e
muito cansaço no meu
corpo.Decidi visitar o
SHAMAN INDIO e ele viu
que a ex noiva dele Nelly
me tinha rogado uma
praga parta nos separar e
ele curou-me e uniu-nos.
MARY L

SOU INDIO DA SELVA AMAZÓNIA E OCULTISTA DE NASCIMENTO.TENHO PODER E CAPACIDADE DE RETIRAR QUALQUER
TIPO DE MALDIÇÂO,PRAGAS OU BRUXARIAS.REALIZO LIMPEZAS ESPIRITUAIS,EXORCISMOS , FEITIÇOS.REGRESSÔES E
LIMPEZAS CORPORAIS, CASA E NEGÒCIOS.( AQUÍ COMIGO È COMO SANTO TOMÉ “VER PARA CRER”) GARANTIA TOTAL.

O BRUXEDO DESTÒI LARES,AMIZADES E ATÈ A SUA PRÒPRIA SAÙDE.AS PESSOAS POSSUÌDAS POR BRUXARIA NÂO ACREDITAM
EM NADA NEM EM NINGUÈM,PORQUE ESTÃO PRECISAMENTE AGARRADAS POR FORÇAS NEGATIVAS.SÂO PESSOAS QUE NÂO
SABEM ONDE IR NEM EM QUEM CONFIAR E MUITAS DELAS ANDAM ENGANADAS POR BRUXOS E FEITICEIROS.

7551 ST HUBERT

514 880 9797
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No Clube, Chegou a Primavera!

N

Jorge Matos

o Oriental festejou-se este evento e digamos que todos, estavam
desejosos que esta bela estação chegasse.
O inverno foi longo, com bastante
neve e frio. Enfim são temperaturas ás
quais já nos habituamos.
As nossas coletividades também, o
sentem porque como já tenho escrito,
são as pessoas que as frequentam as-

síduamente que as formam e as suportam. Foi com este fim que foram ao
Clube Oriental, não só para se divertirem mas também para tornar possível
a continuidade desta simpática coletividade. Serviço bem à Portuguesa,
muito bem confecionado, e bem apreciado por todos, bife com batatas fritas,
acompanhado de pickles, antecedido
de uma entrada de filetes com uma excelente salada, e por fim foi servida a
sobremesa, uma deliciosa torta de laranja.

Depois, para divertimento foi iniciada
a noite de dança com o DJ Beatz Brian
Ferreira e sua excelente discoteca.
Tem uma personalidade bastante simpática e animadora.
A sala, este sábado, não estava como
de costume repleta, devido às várias
festas noutros locais da diáspora. O
Oriental tem uma clientela fiél e dedicada, quase como uma grande família que se reúne aos fins de semana de
quinze em quinze dias em agradável
confraternização. Falando em família,
tivemos a visita de uma figura bastante
conhecida e apreciada da diáspora, o
simpático Alex Camara, que veio atuar

para todos os Orientalistas presentes.
Alex não deixou ninguém indiferente,
com a sua simplicidade, a sua maneira
bem singular de atuar no palco e entregar-se de corpo e alma nas canções
do seu vasto reportório.Artista com
bastante êxito em todas as atividades a
que tem comparecido, tanto no Canadá
como no estrangeiro.
Que os clubes e associações da nossa comunidade continuem a promover eventos desta qualidade! Está de
parabéns o Clube Oriental.

Rostos,
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olhares e memória

Fernando Machado
Este texto foi extraído do livro “Rostos, Olhares
e Memória”, da autoria de Manuel Carvalho e
Joaquina Pires, uma viagem despretensiosa ao
interior da alma da Comunidade Portuguesa de
Montreal.

S

e a cozinha portuguesa mais refinada já é, hoje,
um dos mais vistosos florões da Comunidade,
não nos poderemos esquecer daquela cozinha mais
popular mas não menos importante, até mesmo mais
autêntica e mais chegada à alma portuguesa que, passo a passo, pacientemente, vai conquistando terreno
e incrustando-se na idiossincrasia das gentes desta
terra.
Para constatá-lo, basta no verão deambular pela feira da rua St-Laurent e admirar a gulodice com que os
passeantes se regalam com petiscos como as bifanas,
o chouriço assado e o frango de churrasco cujos odores saltam alegremente por todo o lado.
Também, dia após dia, em pleno coração do Bairro
Português, quem passa pelo Romados não pode deixar de reparar nas longas bichas de gente à espera
das bifanas e do famoso “poulet portugais” que, às
centenas, rechinam sobre as enormes grelhadores.
No meio de tanta azáfama, não será difícil encontrar
o nosso entrevistado que, com olhar tranquilo, tudo
observa, certo de ter, finalmente, encontrado a sua
galinha dos ovos de ouro.
Mas nem sempre foi assim, desde a sua chegada ao
Canadá, em 1966, várias foram as vezes em que os
negócios não lhe correram de feição e muitas noites
passou em claro a deitar contas às vida.
Nascido em 1939, no Cercal, perto do Cadaval, não
se alonga muito sobre a sua infância.
«A minha família era de bens mas, depois de fazer a
instrução primária, fui trabalhar para uma oficina de
serralharia, até ir para a tropa. Fui condutor do ministro do exército, Almeida Fernandes, que, quando
fui mobilizado para Angola, queria-me livrar mas eu,
com aquele espírito de aventura dos jovens, não aceitei; bastante me arrependi depois, mas enfim.»
Estava-se em 1961, rebentara a guerra colonial em
Angola e Salazar acabara de proferir a célebre frase:
“Para Angola, rapidamente e em força.”
Quando desembarcou em Luanda, a confusão era
imensa, o pavor andava à solta, os mastins do ódio
atiçados pelas ruas transformadas em rios de sangue.
«Quando chegámos, Luanda era guardada pelos civis, nós é que os fomos
substituir na segurança da cidade. Depois, conforme
iam chegando mais tropas, avançámos para o mato,
Ambrizete, Beça Monteiro, Noqui, todo o norte de
Angola. No regresso a Luanda, ainda lá estivemos
mais três meses, até embarcar para Portugal.»
Nota-se uma certa relutância em falar de tempos
tão difíceis, quando o norte angolano foi varrido a
ferro e fogo e as colunas de soldados, à medida que
avançavam penosamente, se deparavam com as mais
horrendas carnificinas.
«Felizmente, só tive a pele furada pelos mosquitos,
com alguns sacrifícios, bem ou mal, tudo se passou.»
Lacónico, é só o que relata, é evidente que pretende
passar uma esponja sobre o assunto.
Regressado a Portugal, a febre da emigração para
o eldorado da Europa esvaziava as povoações portuguesas de norte a sul, não havia comportas que resistissem ao despertar dum povo sequioso de mais
amplos horizontes.
«Estava empregado na Tap, como mecânico dos serviços terrestres mas, passado um ano, voltou o desejo de aventura da juventude e fui para França onde
estive três anos empregado como mecânico de uma
fábrica de tijolo. Fui muito bem acolhido, os patrões
gostavam de mim, entretanto casei em Portugal, a

minha mulher foi ter comigo. O pior foi quando aqui
cheguei.»
Um esgar cobre-lhe o rosto, coça a cabeça. «Mais
uma vez foi por aventura que vim para cá, a gente
ouvia as pessoas falarem disto, li num jornal francês
que o Canadá estava a precisar de mecânicos, inscrevi-me e eles aceitaram-me logo.» Torna a coçar demoradamente a cabeça. «Vi logo que tinha feito mal,
estava bem em França e vim para aqui a ganhar 95
cêntimos à hora, a trabalhar num hotel a lavar pratos.

Nunca mais trabalhei na minha profissão. Mais tarde, fui trabalhar num supermercado de portugueses,
a Pombalense, situado na rua Roy.
Naquele tempo só havia para aí uma peixaria que
vendia peixe fresco importado de Portugal, e três ou
quatro mercearias com produtos portugueses.
Mais tarde começaram a aparecer outros comércios,
infelizmente alguns já desapareceram. Estou-me a
lembrar de casas de móveis como o Vieira e a Arca
que tiveram muita reputação, a malta chegava, ia lá
comprar a mobília, ia pagando aos poucos, foi uma
grande ajuda para muita gente.
Passados cinco anos, eu e mais duas pessoas amigas
comprámos uma padaria, em Ottawa, mas como a família não queria ir para lá, regressei a Montreal, foi
quando abri a Flor do Lar.»
A Flor do Lar era um autêntico monumento da Comunidade Portuguesa, uma sólida ponte com a terra-mãe. Vendia loiça de barro portuguesa, os vistosos
galos de Barcelos e, sobretudo, os jornais e revistas
que chegavam por avião.
Nos dias aprazados, as pessoas estavam à espera dos
jornais como do pão para a boca. Quando surgia algum contratempo que retardasse a chegada, era um
cataclismo que se abatia sobre as cabeças desampa-

radas.
«Era muito trabalhoso, tínhamos que ir duas ou três
vezes ao aeroporto buscar os jornais. Como a minha
mulher se começou a ocupar mais tempo da loja, tornei-me também sócio da padaria Levine, estive lá dez
anos até que fiz um mau negócio. Perdi quase tudo,
aos 55 anos, não foi fácil.
Estabelecido, há cerca de 15 anos, com o actual estabelecimento, sente-se, após tanta luta, um homem
realizado e feliz. «Esta ideia nasceu do facto de eu ir
muitas vezes a Portugal, contactava lá muitos restauradores que vendiam frango no churrasco e pensei
que seria uma ideia boa para importar para cá.»
A ideia foi tão bem acolhida que, presentemente, o
Romados é um
ícone do Bairro Português. Apetrechado com uma
churrasqueira, uma
secção de padaria e pastelaria onde não faltam os
emblemáticos pastéis
de nata, além duma charcutaria onde se fabrica o inconfundível chouriço português, pode-se afirmar que
não há vitualha de origem portuguesa que por lá não
se possa encontrar.
«A clientela é de todas as raças, portugueses, chineses, marroquinos, quebequenses, muita malta da
América latina também.»
Com a freguesia florescente e com um dos filhos e
a nora cada vez mais implicados na administração,
a continuidade do negócio não lhe causa preocupações. Mágoa, isso sim, ficou-lhe com o encerramento
da Flor do Lar.
«Tive pena, então a minha mulher nem se fala. Foram mais de 30 anos que lá estivemos. Vendemos milhares de galos de Barcelos aos Québécois que lhe
chamam o coq du bonheur e que o têm em casa como
talismã, só por isso merecíamos uma condecoração.
Mas tudo tem o seu tempo, a idade tudo leva. Agora
que aquilo é uma loja de roupas, nem gosto de olhar
para lá.»
Quando lhe falamos na reforma inevitável, encolhe
os ombros, resignado, sem tristezas.
«A gente tem de dar o braço a torcer, agora já pouco
faço aqui, venho para cá para não estar em casa a
chatear a mulher ou a ver televisão, encontro pessoas
com quem me dou bem, converso um bocado, vou
ali ao restaurante e bebo um café. Ir para Portugal de
vez também nunca me passou pela cabeça, gosto de
lá ir mas não me tenta lá ficar muito tempo, a vida é
assim.»
Quando nos despedimos, a bicha continuava interminável e a rescendência dos frangos grelhados fazia
fremir as narinas. «Le poulet portugais est très bon»,
ouvia-se comentar ao redor.
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Câmbio do dólar canadiano

9 de abril de 2013

1 Euro = CAD 1.332650
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

AGÊNCIAS
DE VIAGENS

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

681 Jarry Est

514.273.9638

355 Rachel Est

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

514.849.1153
514.844.3054

ASSISTENTE
SOCIAL
LA CROIX MAUVE

Homologação de mandatos e
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho
514.513.9556

Igreja Baptista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035

Sandy Martins

514.943.7907

4242 St-Laurent, #203 514.843.5626

Me. EDUARDO DIAS

4270 St-Laurent #200 514.985.2411

TRANSPORTES

FARMÁCIAS
FARMÁCIA GAMAL GIRGIS

4289 Boul. St-Laurent
entrega gratuita
514.844.6212

FOTÓGRAFO

TRANSPORTES BENTO COSTA

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

IMPÉRIO

FOTO LUSO

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

514.946.1988

RESTAURANTES

1292 Jarry

514.721.5665

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO
PRA QUEM ANUNCIA

Informe-se sobre o Guia do consumidor dando visibilidade ao
seu negócio por um preço modesto, no jornal e
no nosso site web. 514-284-1813

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent

514.842.8077

CLÍNICAS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este

514.849.2391

CONTABILISTAS
ANÍBAL AFONSO, C.G.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
514.817.2451

Eduino Martins
Pedro Alves

514.277.7778
Cel.: 514.862.2319
Cel.: 514.898.1152

importadores

2615 Place Chassé
www.ferma.ca

514.845.0164

MERCEARIAs
Mercearia
Portuguesa
4701 St-Urbain
514.842.3373

DO

DI
VEN

IDO

D
VEN

DENTISTAS
MONUMENTOS
DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent

514.499.1624 #209

GRANITE LACROIX INC.

Construção de monumentos
www.granitelacroix.com
1735 des Laurentides 450.669.7467

Essencial
nos negócios

Quinta-feira 11 de ABRIL

- Carlos leitão fala de economia
- 1ª Dominga de Lucas Randaso

Rancho Folclóricos

igrejas

Me. LUCIEN BERNARDO

FUNERAIS

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
T.:514.648.8343
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.241.9742
T.:514.844.1406
T.:514.865.7603

traduções

BANCOS

Filarmónicas

Campinos do Ribatejo
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Portugal de Montreal
Praias de Portgal
Verde Minho

514.385.1484
514.385.3541

4057 Boul. St-Laurent 514.987.7666

LISBOA

CENTROs

225 Gounod

CONFORT

177 Mont-Royal Est

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

ELECTRICIDADE
ELECTRO-LUSO

ALGARVE

LATINO

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

NOTÁRIOS

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

Sábado 13 de ABRIL

- sessão de esclarecimento na santa
cruz pelo sr. consul de portugal em mtl
- 1ª dominga de lisuartes medeiros
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EMPREGOS

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

Precisamos de
empregados em
“Pavé-uni” e “
Blocos” com o
mínimo de 5 anos
de experiência na
zona (Rive-Sul).
514-444-4669
Precisa-se de mecânico com
minimo de 3 anos de experiência, carros europeus e japoneses. Enviar CV: 514-844-1957
Precisa-se de cozinheiro com
experiência em cozinha portuguesa. 514-507-7686
Procura-se pessoa para
limpeza e ajudar a tomar
conta de um Bebé das 9h
às 14h. Deve falar inglês,
com experiência e referências.
Não telefonar
aos sábados
514-739-2308
Novo restaurante situado no
West-Island procura cozinheiro/a
para grelhados à portuguesa.
514-683-1333
Varina aluminium Inc.
Pessoal para fabricação
e instalação dos seus
próprios produtos.
Contatar: 514-362-1300
ou no endereço
6327 rua Clark em Mtl.

EMPREGOS

Precisa-se de
serralheiros para
fabricação e
instalação com
ou sem carta de
competência.
Vitor Gaspar
514-955-5553
Precisa-se de um casal para
viver num prédio para ser “concierge” responsável, honesto,
com habilidade para pequenas
reparações. (Preferência casal) deve(em) falar um pouco
francês, inglês e português.
514-601-8798
Precisa-se de pessoas trabalhadoras no domínio do “Pavé-uni” para “pose, muret, tour de
piscine” e etc.
Johanne: 450-628-5472
Precisa-se de
ajudante pasteleiro.
Fernando
514-382-2143
Precisa-se de pessoas para
decapar e encerar chãos durante os fins-de-semana em
Laval e arredores.
450-437-1800
Precisa-se de pessoas
para trabalhar em paisagista na rive sul. Com ou
sem experiência.
514-244-5138 ou
450-462-2558

aluga-se

SERVIÇO

31/2 na rua Bourbonière, para
casal ou pessoa só. Disponível
a partir de MAIO.
514-252-8692
ou 514-255-1023
Apartamento no centro de Vila-Moura, Algarve. Renovado,
com 3 quartos e cozinha bem
equipada. Pode alugar à semana. Para mais informações:
Manuel Justino: 514-727-3533
ou Lisete Sousa:
011-351-934-311475

Senhora portuguesa com
experiência para se ocupar de pessoas de idade
com muito carinho, amor,
paciência e confiança. Se
quer ser bem tratado na
sua casa é sempre melhor
do que no lar. Posso dormir na sua casa e tenho
carro.
Maggie
514-820-5331

vidente

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa
514 278.3956

†

Beatriz Lorido

Faleceu em Montreal, no dia 9 de abril de
2013, com a idade de 77 anos, a senhora
Beratriz Lorido, natural de Vila Verde, Braga,
Portugal.
Deixa na dor sua afilhada Maria Beatriz (Manuel Sores), seus sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
514-277-7778
www.memoria.ca
Eduíno Martins
O velório terá lugar quinta-feira, 11 de abril de 2013 das 17
às 22h. O funeral será sexta-feira às 10 horas na igreja Santa
Cruz. Vai ser sepultada no cemitério Notre-Dame des Neiges.
A família, vem por este meio, agradecer a todas as pessoas
as muitas provas de carinho e amizade, bem como a todas
aquelas que, por qualquer forma, lhe tenham manifestado o
seu sentimento de pesar por tão infausto acontecimento. A todos um sincero Obrigado e Bem-Hajam.

MEMORANDUM
3º ano de saudade

José Teixeira

05-08-1946 | 16-04-2010

ASTRÓLOGO – GRANDE MÉDIUM VIDENTE

PROfESSOR AIDARA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor,
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

Três anos se passaram. Foi no dia 16 de
Abril de 2010, com a idade de 63 anos
que nos deixou.
Uma missa será rezada em sua memória, terça-feira, dia 16 de Abril, às 18h30,
na Igreja Santa Cruz. Agradecemos antecipadamente a todas as pessoas que
se dignarem assistir a este acto religioso.
“Saíste da vida, mas não da nossa vida
Como podiamos acreditar que morreu
quem tão vivo está nos nossos corações”
Família Teixeira

Falo Português

Vidente médium Alhadj
Com 32 anos de experiência. Ele
quer vos ajudar a resolver todos
os vossos problemas, mesmo os
casos mais desesperados.
Amor, infidelidade, sorte,
protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.:Pagamento
514-553-5975
flexível

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

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

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

A campanha no West Island! Bela casa situado perto do lago, serviços e transportes numa
Jeitoso condo aberto estilo “loft” 940 pc,
no último andar. 1 quarto fechado. Gran- rua muito tranquila. Bungalow de 4+1qtos fede esplanada privada. Chão em madeira. chados, Lareira no salão. Belo quintal. Casa
familial. Venham ver! $289,000
Muito interessante! $299,000

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

Super apartamento a alugar, novo, nunca
habitado! 4½ no 8º andar. Com ar condicionado. 2 quartos fechados. A dois
passos do Metro Montmorency. Inclui os
5 electrodomésticos. 1075$/mês.
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lazer
Lenda da nossa terra

A Moeda

de

Prata

Era uma vez... estava-se a 14 de Outubro do ano da Graça de
Nosso Senhor Jesus Cristo de 1605. Ali para os lados de São
Silvestre, da freguesia de Colmeias, vivia um velhinho, chamado Henrique Dias, com a sua filha, uma moça casadoira, que se
sentia muito doente.
Volta e meia começava ela a rebolar-se no chão, com muitas
dores.
Naquele dia, já o sol era nado, teve um ataque que a fez estrebuchar longamente, pois tinha, como dizia o povo, o diabo
no corpo.
Alguns vizinhos, condoídos da triste sorte da rapariga, que viam
tão dorida e lacrimosa, levaram-na à igreja para que Nossa Senhora da Pena lhe valesse.
Era a hora da Santa Missa e a igreja estava cheia de fiéis. A
moça foi levada até próximo do altar e, olhando para a imagem
de Nossa Senhora, logo teve um afrontamento e quando estava
quase a desmaiar teve um vómito mais violento e expeliu, pela
boca, uma moeda de prata, de vintém.

Invasão
Daniel Reininger | Cinéclick

à

Casa Branca

O

s clichês e situações improváveis reunidos
neste filme de ação são até perdoáveis. Não
dá para assistir à Invasão à Casa Branca querendo verossimilhança, grandes atuações e diálogos
inspirados. O que incomoda mesmo é a costumeira patriotada norte-americana. Ainda assim, o diretor Antoine Fuqua (Dia de Treinamento) consegue extrair tensão e manter o clima de ação até o
fim, mesmo que tropeçando aqui e acolá.

binete de crise cheio de burocratas que pensam saber
como contornar o problema. Ignore os clichês, do
contrário não vai curtir o filme.
O que faz Banning voltar ao trabalho dá título ao
filme: a improvável invasão da Casa Branca, o prédio
mais protegido do mundo, por um grupo de terroristas
norte-coreanos. Sim, é ridículo, mas o filme assume
o absurdo e nos leva para dentro do improvável contexto. Em poucos minutos os vilões deixam o maior
potência militar do planeta em xeque, sequestram o
presidente, o vice e a secretária de defesa. Banning é

A rapariga de pronto se endireitou e, sentindo-se curada, rezou
a Nossa Senhora com tanta devoção como até então nunca
fizera.

SUDOKU
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palavras cruzadas
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3
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longa é um revival, sem as mesmas qualidades, o único que pode reverter a situação.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 deO Duro
de Matar: herói solitário e durão enfrenta
O quão irreal são os acontecimentos não é o que

Horizontais: 1. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de novo. Viver da usura. 2. Alternativa (conj.). Desapossar. 3. Oferecer. Grito de dor ou de alegria. Bismuto (s.q.). 4.
Apoderar-se de. Perfume. 5. Que rói. Naquele lugar. 6. Isolado.
Alugar. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações
(prep.). 7. Mulher que cria criança alheia. Dividir proporcionalmente. 8. Porção de azeitona para uma lagarada. Peça de pano que
se põe na cama sobre o colchão e debaixo do cobertor. 9. Contr.
da prep. a com o art. def. o. Imposto Automóvel (abrev.). Passado.
10. Acto ou efeito de tirar letras na escrita, raspando. Forma antiga de mim. 11. Gergelim. Antiga possessão portuguesa na costa
da Índia.
Verticais: 1. Náusea. Terra alagadiça. 2. A minha pessoa. Elemento nº 24 da classificação periódica, de símbolo Cr. 3. Composição musical para duas vozes ou instrumentos. Aquelas. Mulher
acusada de um crime. 4. Documento escrito. Damas de companhia. 5. Que ou animal que urra. Membro guarnecido de penas
que serve às aves para voar. 6. Sétima nota da escala musical.
Duro como rocha. A unidade. 7. Bago do cacho da videira. Bom
caçador de ratos. 8. Emanação. Rendimento. 9. O espaço aéreo.
Contr. da prep. de com o art. def. a. Rijeza (fig.). 10. Dança espanhola a três tempos. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron.
dem. o. 11. Pequeno (Brasil). Qualidade (pop.).
solução da semana passada

Horizontais: 1. Adufe, Reter. 2. Boné, Eido. 3. Ali, Espira. 4. Odontalgia.
5. Olear, Aos. 6. Oo, Si. 7. Iró, Opala. 8. Samaritano. 9. Levada, IVA. 10.
Gado, Amar. 11. Abala, Grelo.
Verticais: 1. Aba, Pois, Da. 2. Dolo, Oral. 3. Unido, Ómega. 4. Fé, Olé,
Aval. 5. Ene, Orada. 6. Estampido. 7. Ripar, Ata. 8. Edil, Ala, Ar. 9. Torga,
Anime. 10. Aios, Oval. 11. Rã, Asir, Aro.

sozinho grupo de terroristas treinados e salva a pátria
– não sem antes apanhar muito, claro. Seu nome é
Mike Banning (Gerard Butler), ex-chefe dos agentes responsáveis pela segurança presidencial. Um
preâmbulo mostra o que o afastou de suas funções e
o deixou atormentado desde então, afinal, herói que
se preze tem de de ser perseguido por algum acontecimento do passado. Os lugares-comuns seguem: há
um menino prodígio, filho do presidente, esperto o
suficiente para enganar os terroristas. Um vilão maléfico cujos propósitos reais só vamos descobrir ao
final do filme. Uma mulher abnegada e preocupada
com o destino de seu marido-herói e, claro, um ga-

importa, mas como o filme lida com a situação. As
cenas de confronto entre o agente e os vilões dentro dos corredores da Casa Branca são bem feitas e
mantêm o clima aflição no espectador. A produção se
leva a sério e não abre espaço para que o espectador
a veja como uma paródia de si mesma, o que poria
tudo a perder.
Filme é pretensão e a ideia aqui era fazer um thriller
de ação modesto e eficiente. Neste ponto Invasão à
Casa Branca cumpre o que promete. O longa peca
quando avança no terreno do patriotismo exacerbado. Algo aceitável para o americano médio, mas um
tanto irritante para outros públicos.

Batman: Zero Year
B

atman: Zero Year, uma longa saga que vai tomar
a principal revista do homem-morcego por quase
um ano para recontar sua origem, já está provocando
controvérsia antes de sair. Mas o roteirista Scott Snyder garante: não vai reescrever a famosa Batman: Ano
Um de Frank Miller e David Mazzucchelli e vai trazer

coisas que os fãs nunca viram. A demanda pela história
surgiu porque a cronologia de Batman não passou pelo
mesmo reset que outros heróis da DC - mas foi submetido à regra de que os heróis só passaram a existir há

cinco anos. “O que aconteceu foi que vieram histórias
como a de que a origem de Selina Kyle ficou diferente, James Gordon Jr. teria só seis anos... Gordon ficou
diferente, os Falcones ficaram diferentes”, explicou
Snyder durante conversa com os fãs na Wondercon,
em Anaheim, no fim de semana. “Eu até podia reescrever ‘Ano Um’ pra vocês e dizer que ‘o que aconteceu,
aconteceu’ e ia acabar saindo uma imitação pobre. Ou
a gente pode fazer algo novo e foda... a origem que vocês nunca viram, personagens que vocês nunca viram,
momentos que vocês nunca viram, equipamentos que
vocês nunca viram... uma Gotham diferente de tudo
que vocês conhecem!”, complementou Snyder. “Batman: Zero Year” vai durar 11 edições de Batman, com
desenhos de Greg Capullo, e será acompanhada de
back-ups desenhados pelo brasileiro Rafael Albuquerque, com roteiro de James Tynion IV - os back-ups vão
mostrar cenas do treinamento de Bruce Wayne para
virar Batman. A história estreia 21 de julho.
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O

melhor do
fim de semana: foi isto

E

m tempo de decisões no
desporto, o fim de semana deu mais um passo nesse
caminho.
E não falamos de decisões de
secretaria, como a que alargou
o campeonato no sábado. Em
campo, já há um campeão lá
fora, o Bayern Munique.
De entre tudo o que se passou no fim de semana, fica
um momento. O regresso de
Abidal aos relvados, depois de
um transplante de fígado, e a
assombrosa ovação que lhe fez
o Camp Nou.

Europa:

E

e de repente o

de repente, o Sporting
aproxima-se da luta pela
Europa. Com dois resultados
positivos seguidos, os leões
estão apenas a dois pontos do

Estoril no quinto lugar, o último de acesso direto às competições europeias. À entrada
para o último terço da Liga,
há seis rondas, os «leões» estavam a sete pontos desse marco. A luta pelo quinto lugar
está ao rubro. O Marítimo tem
34 pontos, menos um que Estoril e mais um que Sporting,
Rio Ave e V. Guimarães, todos
com 33 pontos. E a seguir ain-

1-Benfica
2-FC Porto
3-P. Ferreira
4-SC Braga
5-Estoril Praia
6-Marítimo
7-Rio Ave
8-V. Guimarães
9-Sporting
10-Nacional
11-V. Setúbal
12-Gil Vicente
13-Olhanense
14-Académica
15-Moreirense
16-Beira-Mar

Sporting
da há o Nacional, com 31 pontos. A próxima jornada vai ser
dura para quase todos os candidatos, e pode ajudar a definir
mais as coisas. O Sporting vai
à Luz, a 21 de abril, o Estoril
visita o V. Setúbal, o Rio Ave
joga em P. Ferreira, o V. Guimarães vai a Olhão e Nacional
e Marítimo defrontam-se num
derby da Madeira.

Leonardo Jardim: «Só volto a
Portugal para um dos três grandes»

L

evou o Sp. Braga a discutir
o título nacional quase até
ao fim, quebrou recordes e fez
história no Olympiakos, apesar
da saída misteriosa e inexplicável de Atenas. Leonardo Jardim
é campeão grego e diz, em grande entrevista ao Maisfutebol,
que a Portugal só volta para treinar um dos três grandes.
Depois do Sp. Braga, só volta a
Portugal para treinar um dos três
grandes?
«Faz sentido pensar assim. A
minha carreira tem tido uma
trajetória ascendente, com sucesso. Sendo assim, não gosta-

ria de voltar atrás. Acredito que
em Portugal as minhas opções
de futuro passam por esses três
clubes, não pondo de parte, naturalmente, a continuidade no
estrangeiro. Não estou amarrado só ao mercado português.
A profissão de treinador é cada
vez mais global. O que pretendo
é um bom projeto. Estou à espera».
Um clube que esteja na Liga
dos Campeões seria ainda mais
irresistível?
«Os meus últimos anos têm
sido giros, sempre com novidades. Esta época joguei a Cham-

Segunda divisão

Zona Norte

P	J	 V
1-Mirandela
51 27 15
2-Chaves
49 27 13
3-Ribeirão
49 27 13
4-Vizela
45 27 12
5-Limianos
45 27 12
6-Tirsense
41 27 10
7-Famalicão
41 27 11
8-Varzim
35 27 7
9-Fafe
35 27 9
10-Boavista
34 27 8
11-Vilaverdense FC
30 27
12-Amarante
29 27 6
13-Gondomar
27 27 5
14-GD Joane
25 27 6
15-Infesta
21 27 6
16-Padroense
20 27 5

Zona Centro

E	D
6 6
10 4
10 4
9 6
9 6
11 6
8 8
14 6
8 10
10 9
7 9
11 10
12 10
7 14
3 18
5 17

P	J	 V
1-Ac. Viseu
51 27 14
2-Cinfães
48 27 13
3-Sp. Espinho
48 27 13
4-Pampilhosa
45 27 13
5-Operário
43 27 12
6-Benf.C.Branco 39 26 10
7-Sousense
39 27 10
8-Anadia
36 27 11
9-Coimbrões
36 27 8
10-S. João Ver
36 27 10
11-Tourizense
32 27 8
12-AD Nogueirense 31 27 8
13-Cesarense
30 27 7
14-Bustelo
26 27 5
15-Lusitânia
23 26 5
16-Tocha
16 27 2

pions e a liga grega; o ano passado joguei a Liga Europa; há
dois anos experimentei a I Liga;
há três anos joguei pela primeira
vez a II Liga e a Taça da Liga.
Antes disso tinha jogado a II B
e a Taça de Portugal. Cada ano
tem sido uma novidade».
Vai treinar em Portugal na próxima época?
«Sinceramente, ainda não sei.
Acho que a maior percentagem
de possibilidades aponta para o
estrangeiro. Em Portugal o grupo de clubes possíveis para mim
é reduzido».

Zona Sul
E	D
9 4
9 5
9 5
6 8
7 8
9 7
9 8
3 13
12 7
6 11
8 11
7 12
9 11
11 11
8 13
10 15

1-Mafra
2-Farense
3-Oriental
4-Torreense
5-Sertanense
6-U. Leiria
7-1º Dezembro
8-Casa Pia
9-Fátima
10-Louletano
11-Pinhalnovense
12-Quarteirense
13-Fut. Benfica
14-Carregado
15-Oeiras
16-Ribeira Brava

P	J	 V
57 27 17
56 27 16
48 27 15
47 27 14
45 27 13
45 27 13
43 27 11
39 27 9
38 27 12
32 27 8
31 27 8
27 27 5
27 27 7
23 27 5
18 27 3
16 27 4

Desporto

E	D
6 4
8 3
3 9
5 8
6 8
6 8
10 6
12 6
2 13
8 11
7 12
12 10
6 14
8 14
9 15
4 19

P

J

V

E

D

GM GS

67
63
46
43
35
34
33
33
33
31
23
22
21
21
21
17

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

21
19
12
13
10
8
9
9
8
8
6
5
4
4
4
3

4
6
10
4
5
10
6
6
9
7
5
7
9
9
9
8

0
0
3
8
10
7
10
10
8
10
14
13
12
12
12
14

68
58
36
53
39
29
29
29
29
36
28
26
24
29
25
27

marcadores

rESULTADO
Marítimo 1-1 P. Ferreira
Sporting 3-2 Moreirense
Gil Vicente 2-1 Académica
Estoril Praia 4-0 Nacional
Rio Ave 2-1 V. Setúbal
V. Guimarães 2-1 Beira-Mar
Olhanense 0-2 Benfica
FC Porto 3-1 SC Braga

próxima jornada
P. Ferreira 19/04  20:00 Rio Ave
SC Braga 20/04  18:15 Académica
Moreirense 20/04  20:30 FC Porto
Beira-Mar 21/04 Gil Vicente
V. Setúbal 21/04 Estoril Praia
Nacional 21/04 Marítimo
Benfica 21/04  20:30 Sporting
Olhanense 22/04  20:00 V. Guimarães

1-Jackson Martínez
FC Porto
23
2-Óscar Cardozo
Benfica
16
3-Lima
Benfica, SC Braga 15
4-Meyong
V. Setúbal
13
4-Éder
SC Braga
13
6-Nabil Ghilas
Moreirense
12
6-Ricky v. Wolfswinkel
Sporting
12
8 Edinho
Académica
11

próxima jornada

rESULTADO
Belenenses 4-1 V. Guimarães B
Naval 1-0 Sporting B
U. Madeira 0-0 Penafiel
FC Porto B 2-0 Arouca
Santa Clara 1-0 Marítimo B
Feirense 2-3 Atlético CP
Benfica B 2-2 UD Oliveirense
SC Braga B 2-1 Sp. Covilhã
Freamunde 4-2 Trofense
Desp. Aves 0-0 Portimonense
Tondela 0-3 Leixões

1-Belenenses
2-Arouca
3-Leixões
4-Desp. Aves
5-Santa Clara
6-Benfica B
7-Sporting B
8-UD Oliveirense
9-Penafiel
10-FC Porto B
11-Portimonense
12-Tondela
13-U. Madeira
14-Naval
15-Atlético CP
16-Feirense
17-Marítimo B
18-SC Braga B
19-Trofense
20-Sp. Covilhã
21-Freamunde
22V. Guimarães B

15
12
23
37
32
37
37
41
31
43
49
45
37
41
40
45

P
81
59
57
54
53
52
52
51
51
50
50
47
46
46
43
40
37
33
29
28
27
24

Atlético CP 12/04 SC Braga B
Trofense 12/04 FC Porto B
Arouca 13/04 Santa Clara
Marítimo B 13/04 Feirense
Sp. Covilhã 13/04 Benfica B
Sporting B 13/04 Belenenses
V. Guimarães B 13/04 Freamunde
Penafiel 13/04 Tondela
Portimonense 13/04 Naval
UD Oliveirense 13/04 U. Madeira
Leixões 14/04 Desp. Aves

J
34
34
35
35
34
34
34
34
35
34
35
35
34
34
34
34
34
33
34
34
34
34

V
25
17
15
13
14
14
13
13
14
13
13
13
10
11
12
10
11
8
6
5
6
4

E
6
8
12
15
11
10
13
12
9
11
11
8
16
13
7
10
4
11
11
13
9
12

D
3
9
8
7
9
10
8
9
12
10
11
14
8
10
15
14
19
14
17
16
19
18

GM GS
63 28
52 38
41 29
41 37
47 36
60 44
48 37
45 39
38 35
41 35
48 43
41 48
37 34
44 44
40 49
47 51
29 38
29 40
26 47
28 43
35 59
17 43
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Sobe
Sporting:

Tempo

e desce

os jogadores crescem

O Sporting conseguiu pela primeira vez três vitórias
consecutivas. Se fosse só isto nem seria um sobe,
pelo contário, haveria aqui matéria para ensaiar um
desce.
Mas não é só isto que o Sporting está a demonstrar.
Há ali coisas que são evidentes e decorrem, essencialmente, de dois factores: alguma estabilidade e
bons resultados. A estabilidade advém sobretudo da serenidade
do treinador e da garantia de que ficará pelo menos até ao final
da época.
Quando se ganha, qundo existe calma e quando o único objetivo
da época (Liga Europa) está mais próximo do que nunca a confiança aumenta. Logo, os jogadores ficam um pouco mais livres
para tomar decisões durante o desafio, eventualmente errar, tentar de novo, arriscar. Não passam os minutos tolhidos, receosos,
à mercê da sorte e dos adversários.
Tudo isto é relativamente comum e notou-se nas últimas partidas
do Sporting na Liga, ganhas pela diferença mínima.
Para mim, o ponto mais relevante das últimas semanas é o lançamento de novos jogadores e sobretudo o crescimento acelerado
de muitos deles. Destaco alguns, nem todos necessariamente jovens, por ordem de importância.
Dier: Tem sido uma adaptação de sucesso no meio-campo, muito
importante pelo que acrescenta de capacidade de pressão, mas
também pelos processos simples e eficazes com bola. E pela polivalência, o que permite ao treinador colocá-lo no centro da defesa
se necessário. O miúdo inglês promete tornar-se um caso muito
sério nos lances de bola parada ofensivos. A ideia que me deixa
é esta: fica melhor a cada 90 minutos, como um balão que se
enche.
ILori: Notável a serenidade que exibe, como se já andasse por ali
há meses. Tranquilo, parece ter material para construir em cima.
Bruma: Mais um acelera, um extremo que mostra o seu potencial
a cada bola que lhe cai nos pés. Num jogador com este perfil,
ainda por cima jovem e acabado de chegar aos seniores, o mais
complicado é dar-lhe noções coletivas. Explicar-lhe quando deve
assumir o drible, enfrentar o adversário ou simplesmente segurar
a bola e fazê-la rodar pelos colegas. Bruma parece entender tudo
melhor a cada jogada.
Rinaudo: Sinceramente, nunca pensei que o argentino fosse
capaz de ser o «seis» de que o Sporting precisa. Muito faltoso,
apenas razoável com a bola, sobretudo muito indisciplinado taticamente. Tanto para trabalhar, não é? Pois bem, Jesualdo conseguiu serená-lo e Rinaudo tem sido fundamental.
Tudo somado, a minha opinião é simples: há muito Jesualdo neste Sporting. O crescimento dos jogadores é a melhor prova.

de irresponsabilidade
e impunidade não pode voltar
Pedro Barbosa

H

istórias da semana: salários em atraso, Sporting e regresso do Belenenses. Uma que pode acabar
mal (Olhanense), outra que
espero volte a ser feliz (Sporting) e finalmente uma outra
que a competência e o acreditar fez tornar possível (Belenenses).
1.Infelizmente os salários em
atraso estão de volta! O exemplo da U. Leiria não serviu
para nada. Os clubes na sua
maioria continuam a gastar
mais do que recebem e isso
não é possível. O Olhanense é
infelizmente apenas mais um.
Qual o estado de espírito destes jogadores que não recebem
há 4 meses? Naturalmente não
é o melhor. Mesmo assim, e a
lutar pela permanência no escalão principal, deram no sábado uma resposta do que é o
profissionalismo contrastando
com o amadorismo, as palavras e boas intenções, que não
chegam, dos seus dirigentes.
Quando se prepara uma época
é obrigatório saber que existe
dinheiro para fazer face aos
encargos. Estes dirigentes não
o fizeram. Entre controlos da
Liga, estes jogadores vão para
o quarto mês sem receber.
Inadmissível.
15 de Abril marca o segundo

controlo. A Liga vai esperar
por este dia para agir? Não devia ser proactiva nos interesses
não só da competição mas sobretudo dos principais agentes
deste espectáculo? Agora pode
ser tarde. Os jogadores não podem ter medo de exigir aquilo
que é deles por direito. Cabe
ao clube cumprir com as suas
obrigações. As dificuldades
que estão a viver não se esquecem. As medidas existentes
para combater isto são insuficientes. Tem de haver controlo rápido e eficaz por parte da
Liga e um castigo na mesma
medida para todos aqueles que
entram em incumprimento salarial. A Assembleia Geral da
Liga é o espaço para tomar
medidas a favor de um futebol
português transparente, credível e sustentável. É utópico
pensar assim? Não pode ser,
olhando para aquilo que este
desporto representa. É a única
forma e é para isso que existe, assim os clubes queiram.
A preocupação da Liga não
pode ser apenas a guerrilha
com FPF e Olivedesportos. O
futebol português vive tempos
difíceis e é altura de agir.
2.Sporting foi a eleições e
tem novo rosto a liderar. A noite eleitoral decidiu e os sócios
legitimamente escolheram o
seu Presidente e a sua equipa e
por isso os votos de boa sorte e
sucesso para Bruno de Carvalho. Não era o meu candidato
mas espero que tenha um man-

dato tranquilo, sem divisões e
acima de tudo que consiga
reequilibrar financeiramente e
recuperar desportivamente o
clube. Os tempos que se avizinham serão seguramente difíceis e a herança é pesada mas
continuo a pensar o mesmo
que escrevi a 12 de fevereiro.
3.Após três anos de ausência
temos o regresso do Belenenses ao patamar principal do
futebol português. Contrariando a expectativa inicial,
foi paulatinamente, com um
grupo de jovens com qualidade, vencendo e afirmando-se.
A nove jornadas do final conquista com mérito a subida.
Parabéns ao Mitchel Van der
Gaag pelo excelente trabalho
e para um projecto que parece
equilibrado e com pernas para
andar. Registo as palavras do
acionista maioritário da SAD
que diz que para o ano terá um
aumento de 40 por cento nos
custos mas espera um aumento
de 600 por cento nas receitas.
Conclusão, válida para os três
pontos e em geral: o futebol
é paixão mas espera-se que
quem o dirige, seja, no campo
ou fora dele, rigoroso, equilibrado e competente na sua
gestão, sabendo que a emoção estará sempre presente. O
tempo da irresponsabilidade e
impunidade não pode voltar a
ter espaço nesta ou noutra actividade.

Campeonatos Europeus - Resultados e Classificação
Inglaterra
Premier League

Espanha
Liga BBVA

Reading 0-2 Southampton
Norwich City 2-2 Swansea City
Stoke City 1-3 Aston Villa
West Bromwich 1-2 Arsenal
Liverpool 0-0 West Ham
Tottenham 2-2 Everton
Chelsea 2-1 Sunderland
Newcastle 1-0 Fulham
QPR 1-1 Wigan Athletic
Man. United 1-2 Man. City
1-Man. United
2-Man. City
3-Chelsea
4-Tottenham
5-Arsenal
6-Everton
7-Liverpool
8-West Bromwich
9-Swansea City
10-Fulham
11-Southampton
12-West Ham
13-Newcastle
14-Norwich City
15-Stoke City
16-Aston Villa
17-Sunderland
18-Wigan Athletic
19-QPR
20-Reading

P	J	 V
77 31 25
65 31 19
58 31 17
58 32 17
56 31 16
52 31 13
49 32 13
44 32 13
41 32 10
39 31 10
37 32 9
37 31 10
36 32 10
35 32 7
34 32 7
33 32 8
31 32 7
31 31 8
24 32 4
23 32 5

E	D
2 4
8 4
7 7
7 8
8 7
13 5
10 9
5 14
11 11
9 12
10 13
7 14
6 16
14 11
13 12
9 15
10 15
7 16
12 16
8 19

França
Ligue 1

Granada 1-5 Real Betis
Real Sociedad 4-2 Málaga
Real Madrid 5-1 Levante
Deportivo 3-2 Zaragoza
Barcelona 5-0 Mallorca
Celta de Vigo 0-2 Rayo Vallecano
Osasuna 0-2 Espanyol
Getafe 0-0 At. Madrid
Valencia 2-1 Valladolid
Sevilla 2-1 Athletic
1-Barcelona
2-Real Madrid
3-At. Madrid
4-Real Sociedad
5-Valencia
6-Málaga
7-Real Betis
8-Rayo Vallecano
9-Getafe
10-Sevilla
11-Levante
12-Espanyol
13-Athletic
14-Valladolid
15-Osasuna
16-Granada
17-Zaragoza
18-Deportivo
19-Celta de Vigo
20-Mallorca

P	J	 V
78 30 25
65 30 20
62 30 19
51 30 14
49 30 14
47 30 13
47 30 14
44 30 14
44 30 12
41 30 12
40 30 11
39 30 10
35 30 10
35 30 9
31 30 8
28 30 7
27 30 7
26 30 6
24 30 6
24 30 6

E	D
3 2
5 5
5 6
9 7
7 9
8 9
5 11
2 14
8 10
5 13
7 12
9 11
5 15
8 13
7 15
7 16
6 17
8 16
6 18
6 18

Itália
Serie A

Marseille 1-0 Bordeaux
Rennes 0-2 Paris SG
Sochaux 0-0 AC Ajaccio
Nancy 1-0 Troyes
Toulouse 3-4 Nice
Bastia 4-0 Brest
Montpellier 3-1 Valenciennes
Saint-Étienne 1-0 Évian TG
Stade de Reims 1-0 Lyon
Lille 5-0 Lorient
P	J	 V
1-Paris SG
64 31 19
2-Marseille
57 31 17
3-Saint-Étienne 53 31 14
4-Lyon
53 31 15
5-Lille
52 31 14
6-Nice
51 31 14
7-Montpellier
48 31 14
8-Lorient
44 31 11
9-Bordeaux
43 31 10
10-Rennes
42 31 12
11-Toulouse
41 31 10
12-Bastia
39 31 11
13-Valenciennes 36 31 9
14-AC Ajaccio
34 31 8
15-Stade de Reims 34 31 8
16-Sochaux
32 31 8
17-Évian TG
31 31 7
18-Nancy
30 31 7
19-Brest
29 31 8
20-Troyes
25 31 4

E	D
7 5
6 8
11 6
8 8
10 7
9 8
6 11
11 9
13 8
6 13
11 10
6 14
9 13
12 11
10 13
8 15
10 14
9 15
5 18
13 14

Juventus 2-1 Pescara
Bologna 2-2 Torino
Fiorentina 2-2 Milan
Catania 0-0 Cagliari
Udinese 3-1 Chievo
Sampdoria 1-3 Palermo
Siena 0-0 Parma
Internazionale 3-4 Atalanta
Napoli 2-0 Genoa
Roma 1-1 Lazio
1-Juventus
2-Napoli
3-Milan
4-Fiorentina
5-Lazio
6-Internazionale
7-Roma
8-Catania
9-Udinese
10-Parma
11-Cagliari
12-Bologna
13-Atalanta
14-Torino
15-Sampdoria
16-Chievo
17-Siena
18-Genoa
19-Palermo
20-Pescara

P	J	 V
71 31 22
62 31 18
58 31 17
52 31 15
51 31 15
50 31 15
48 31 14
46 31 13
45 31 11
39 31 10
39 31 10
37 31 10
37 31 11
36 31 8
36 31 10
35 31 10
27 31 8
27 31 6
27 31 5
21 31 6

E	D
5 4
8 5
7 7
7 9
6 10
5 11
6 11
7 11
12 8
9 12
9 12
7 14
6 14
13 10
7 14
5 16
9 14
9 16
12 14
3 22

Meias-Finais
SC Braga 0-0 (3-2)g.p. Benfica
FC Porto 4-0 Rio Ave
FinaL
Sábado 13 Abril 2013 - 19h45
SC Braga vs Porto

Meias-Finais

1ª Mão 2ª Mão
Guimarães - Belenenses 2-0
17/04
P. Ferreira - Benfica
0-2
17/04

Liga

dos

Campeões

Quartos-de-Final
1ª Mão 2ª Mão

Málaga -B. Dortmund
Bayern M.-Juventus
R. Madrid-Galatasaray
Paris SG-Barcelona

0-0
2-0
3-0
1-2

2-3
10/04
2-3
10/04

UEFA
Europa League
Quartos-de-Final
1ª Mão 2ª Mão

Chelsea-Rubin Kazan
Tottenham-FC Basel
Fenerbahçe -Lazio
Benfica-Newcastle

3-1
2-2
2-0
3-1

11/04
11/04
11/04
11/04

Mundialito 2013
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A

Escola Desportiva Mundialito Canadá, abriu as
portas. Este ano, pela quarta
vez, os nossos jovens quebequenses que foram selecionados no verão passado,
participaram no torneio mais
competitivo sancionado pela
FIFA para crianças dos 5 aos
12 anos. Pela segunda vez,
uma equipa canadense fez
sentir a sua presença na fase
final e de honra conquistada
em Vila Real de Santo Antonio

segunda rodada do Grupo A.
O grupo dos 11 anos foram
para vários como um time que
vai direto para o matadouro. Desde que a categoria foi
2001 (12 anos) muitos ficaram
surpreendidos com a presença
nos oitavos de final do grupo
B. Eles, depois da derota nos
oitavos contra os campeõs do
grupo B foram participar a outro torneio com jugadores da
mesma idade a 100 km de Vila
Real. Foram finalistas do tor-

nadá deixou a sua marca neste
Mundialito com a taca da melhor organização. Parabéns ao
Simão Mateus Mendes e Luís
Timoteo pelo trabalho realisado!
A aventura Mundialito não
pára por aí. Um jovem jogador
de 16 anos detectado por Luís
Timoteo em Montreal participou a viagem. Aboulhamid
Rida, teve a chance de experimentar com o S.L. Benfica e
S.C. Braga duas equipas Portuguesas da primeira divisão,
onde foi selecionado para voltar em junho para possivelmente se juntar ao grupo. Alguns
jogadores de edições anteriores também foram convocados
a Portugal no início de julho
para incluirem uma seleção
feita por um recrutador do SL
Benfica com intenção em participar num torneio na Suécia.
Escola Desportiva Mundialito Canadá está orgulhosa dos
resultados obtidos em 2013 e
já começou a preparar-se para
a próxima edição que terá lugar do12 ao 20 abril 2014. A

(Algarve, Portugal). A meta
estava bastante elevada este
ano, como o nossos jovems canadenses que venceram o Grupo B na final contra o Brasil
em 2012. Este ano, ao contrário de 2012, Luís Timoteo Diretor Técnico e Simão Mateus
Mendes recrutador deixaram
a oportunidade para todos os
jovens que desejavam participar nas seleções, um processo
longo de seis semanas para escolher os jogadores que representam o país.
Os resultados foram positivos para todos os jovens neste
ano. A nossa equipa de 8 anos,
terminou nos quartos-de-final
contra o campeão do Grupo B
(Imortal DC-Albufeira, Portugal). Os 10 anos defendeu
o título de campeões de 2012
e foram bem sucedidos para
classificar nos melhores 12
do mundo, com uma derrota
contra o campeão do grupo A
(Barcelona FC, E
 spanha), na

neio da Páscoa na Lagoa contra o prestigioso Clube Português (S.L. Benfica, Portugal).
Aí estava a primeira taça para
a delegação Canadiana . Os de
12 anos que deram a surpresa,
eles encontraram-se na final
do grupo B contra um clube
escola do Villarreal da Espanha (AD Nervión-Espanha)
uma excelente vitória 4-3,
com golos de Bilal Bouchemella, Yann Regis Toualy e dois
superbe remates decisivos de
Luis Enrique Alonzo (KIKE).
Esta é a segunda Taça este
ano para o Canadá. No pódio,
aprendemos a nossa surpresa
que a nossa delegação tinha
ganho mais um prémio, sobre
42 países representados.O Ca-

seleçao estará aberta novamente para os jovems talentosos futebolistas do Quebeque.
Um grande obrigado a Gidari
Luciano pelo seu envolvimento na organização e Campeão
que foi o nosso fornecedor de
roupas oficial.

sobe e

Desce

Olhanense
: a vergonha anunciada
Num campeonato jogam todos contra todos e no fim

ganha quem fizer mais pontos. Um campeonato não é
uma prova em que jogam todos mais ou menos contra
todos.
Na época passada, infelizmente, foi assim. A União de
Leiria desmembrou-se e acabou a época em dificuldades, em sofrimento, presa fácil para os adversários. Na
prática, uns clubes jogaram contra a União de Leiria completa, outras
contra apenas metade, ou menos. Evidentemente a verdade desportiva ficou afetada. Esta época pode ser igual ou pior. Os jogadores
do Olhanense têm ordenados em atraso e ameaçaram não aparecer
para o jogo com o Benfica, na jornada 25. Ora a equipa de Manuel
Cajuda retirou recentemente dois pontos ao FC Porto, no Dragão. Se
não for a mesma, com a mesma força, com os mesmos futebolistas
a defrontar o Benfica, no Algarve, a verdade do campeonato ficará
em crise. Estamos assim por uma razão fundamental: os mecanismos de controlo financeiro da Liga não funcionam. Há quem entenda
que os clubes são como as empresas, podem ter problemas, faz
parte, não há como responsabilizar a Liga. Compreendo a semelhança, mas discordo. Precisamente por causa do bem maior que
é a verdade desportiva, a Liga deve estar segura de que aceita nas
suas competições clubes que de facto possuem condições para lá
estar. Isto não significa que defendo a impossibilidade de os clubes
abrirem falência. Não, acredito é que emblemas sem equilíbrio não
podem participar em provas profissionais. Em teoria, todos estão de
acordo com este princípio. Até os que fizeram os regulamentos, uma
vez que existe um artigo sobre o tema e dois períodos de controlo,
em dezembro e abril. Na prática todos sabemos que é indiferente. O
controlo de dezembro é brincadeira de crianças. Nesse período ainda tudo são promessas. Os melhores jogadores estão de saída em
janeiro, não se preocupam. À maioria dos plantéis em dificuldades
só resta esperar e ter fé. O controlo de abril poderia levantar algumas
questões, mas para isso seria necessário que existisse um verdadeiro mercado em Portugal. O que não sucede. O país é pequeno,
as oportunidades escasseiam e os ordenados estão cada dia mais
baixos. Acresce a pouca cultura sindical dos futebolistas. Por tudo
isto, a situação que se vive agora no Olhanense é uma vergonha
anunciada, previsível, algo que nunca se resolverá. Os responsáveis são os de sempre: os dirigentes dos clubes, há décadas a pior
classe do futebol português. Afinal são eles que ditam as normas
dos regulamentos. Sei como funciona, mas mesmo assim gostava
de ouvir da parte de Liga, Federação e Governo críticas severas a
este tipo de comportamento. E sim, estou a escrever sentado. Posso
continuar à espera.
NOTA: O comunicado manuscrito entregue esta sexta-feira
aos jornalistas pelos capitães do Olhanense é umas imagens da
temporada. E diz muito sobre o momento que se vive no clube,
sobre a fragilidade, a dificuldade, o desespero.

Domingo, 7 Abril
Chicago Fire 3-1 NY Red Bulls
SJ Earthquakes 1-1 Vancouver Whitecaps
Portland Timbers 2-0 Houston Dynamo
Colorado Rapids 1-0 Real Salt Lake
Sábado, 6 Abril
Columbus Crew 1-1 Philadelphia Union
Toronto FC 2-2 FC Dallas
Sporting KC 1-0 DC United
Sábado, 13 Abril
Impact Montréal vs Columbus Crew
Vancouver Whitecaps vs Real Salt Lake
Seattle Sounders vs NE Revolution
Philadelphia Union vs Toronto FC
Domingo, 14 Abril
DC United vs NY Red Bulls
FC Dallas vs LA Galaxy
Chivas USA vs Colorado Rapids
Houston Dynamo vs Chicago Fire
Segunda, 15 Abril
Portland Timbers vs SJ Earthquakes

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

J
5
6
5
5
5
5
6
4
5
5

V
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

E
0
2
0
2
1
2
2
1
1
1

D GM GS
1
6 4
1
7 3
2
8 6
1
8 5
2
6 7
2
7 8
3
7 10
2
1 2
3
2 5
3
4 10

P
12
11
9
8
7
5
5
4
4
4

J
6
5
4
6
5
6
5
6
4

V
4
3
2
2
2
2
1
1
0

E
1
1
2
2
1
1
3
2
1

D GM GS
1
10 7
1
10 7
0
8 3
2
5 7
2
6 6
3
5 6
1
9 8
3
5 7
3
2 5

P
13
10
8
8
7
7
6
5
1

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