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Padaria notre maison 30 anos
ao serviço da Comunidade

só austeridade é insufiCiente
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*Termos e condições no interior do jornal

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

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

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

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

Aumentamos o valor, 
mas, não o preço.

Directeur: Manuel de Sequeira Rodrigues

santa Cruz 
tem talento
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A Universidade dos Tempos Livres (UTL) surpreendeu, mais uma vez a comunidade, 
apresentando, em matinée, no passado Domingo, o espectáculo “Santa Cruz tem Ta-

lento”.                                                                                                             VER PáGinA 12

Pág. 14

salazar Preservou mais a soberania 
naCional que CavaCo silva Pág. 5

no mundo em que vivemos, cada vez 
se ganha mais por ser o melhor. Esta 

constatação, que deu origem ao conceito 
Winner-takes-All (o vencedor leva tudo), 
por muito tempo foi associado particular-
mente às indústrias de média, entreteni-
mento e desporto. 
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bAlANÇA: Carta Dominante: a Força, 
que significa Força, Domínio. Amor: Dê 
mais atenção às necessidades da sua 
cara-metade. Saúde: Possível inflama-
ção dentária. Dinheiro: É provável que 

surja a oportunidade pela qual esperava, para 
dar andamento a um projeto que tinha parado. 
Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

EscOrPIÃO: Carta Dominante: 6 de 
Espadas, que significa Viagem Ines-
perada. Amor: Deixe de lado o passa-
do e concentre-se mais no presente. 
Pratique agora o pensamento positivo 

e as ações construtivas! Saúde: Poderá sofrer 
de quebras de tensão, tenha cuidado! Dinheiro: 
A impulsividade irá causar alguns estragos na 
sua conta bancária. 
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

sAgITárIO: Carta Dominante: Ás de 
Ouros, que significa Harmonia e Pros-
peridade. Amor: Será elogiado pela sua 
tolerância e compreensão. Dê sempre 
em primeiro lugar um bom exemplo de 

conduta! Saúde: O bem-estar físico vai acompa-
nhá-lo durante toda a semana. Dinheiro: Poderá 
receber uma quantia considerável de dinheiro. 
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

cAPrIcórNIO: Carta Dominante: o 
Sol, que significa Glória, Honra. Amor: 
Aprecie uma reunião familiar e ponha 
de lado as preocupações profissionais. 
O ambiente familiar encontra-se na 

perfeição, aproveite a boa disposição que vos 
rodeia. Saúde: Possíveis problemas de obstipa-
ção. Dinheiro: Seja mais flexível; o facto de ser 
tão minucioso pode prejudicá-lo.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

AQuárIO: Carta Dominante: Rei de 
Paus, que significa Força, Coragem e 
Justiça. Amor: Poderá ter uma discus-
são com os seus filhos. Lembre-se que 
eles têm vida própria. Saúde: Trate-se 

com amor! A sua saúde é o espelho das suas 
emoções. Dinheiro: Período de grande estabili-
dade. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEIxEs: Carta Dominante: Valete 
de Espadas, que significa Vigilante e 
Atento. Amor: Andará um pouco des-
confiado do seu parceiro. Fale e escla-
reça as suas dúvidas com ele. Agora é 

tempo para partilhar. Saúde: Sentir-se-á cheio 
de energia. Dinheiro: Aproveite bem as oportu-
nidades que lhe surjam. 
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

cArNEIrO: Carta Dominante: 6 de 
Copas, que significa Nostalgia. Amor: 
Saudades da sua infância poderão 
ocupar-lhe a mente. A vida é um canto 
eterno de beleza! Saúde: Cuidado com 

o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado 
com os conflitos entre colegas. Pode sair preju-
dicado. Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

TOurO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que 
significa Prudência. Amor: A sua rela-
ção poderá estar a avançar muito ra-
pidamente. Aja com cautela mas não 
se preocupe com o seu futuro. Deus 
cuidará de si! Saúde: Cuide melhor 

dos seus dentes, pois merece ter um lindo sor-
riso. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo 
que realmente pode. Faça bem as suas contas. 
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

gémEOs: Carta Dominante: Valete 
de Ouros, que significa Reflexão, No-
vidades. Amor: Saiba ouvir a sua cara-
-metade. Lembre-se que ele também 
precisa de si. Procure dizer coisas 

boas, a palavra tem muita força! Saúde: Espe-
re um período regular. Dinheiro: Poderá investir 
em novos projetos, com prudência.
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

cArANguEjO: Carta Dominante: O 
Imperador, que significa Concretização. 
Amor: Estará num período bastante 
propício ao romantismo. Que a juventu-
de de espírito o faça ter o mais belo sor-

riso! Saúde: Se sofrer de alguma doença crónica, 
poderá ressentir-se um pouco neste período. Di-
nheiro: Poderá alcançar os seus objetivos profis-
sionais. Números da Sorte: 9, 18, 22, 36, 39, 44

lEÃO: Carta Dominante: 4 de Paus, 
que significa Ocasião Inesperada, Ami-
zade. Amor: É possível que reencontre 
alguém que não via há muito tempo. 
Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: 

Estará tudo na normalidade. Dinheiro: Poderá 
ter necessidade de utilizar as suas poupanças. 
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

vIrgEm: Carta Dominante: 2 de Co-
pas, que significa Amor. Amor: Aproveite 
bem os momentos mais íntimos para 
mostrar à sua cara-metade o tamanho 
do seu amor. A felicidade espera por si, 

aproveite-a! Saúde: Procure o seu médico de 
família para fazer exames de rotina. Dinheiro: 
Dedique-se com afinco e determinação ao seu 
emprego porque pode ter uma excelente surpre-
sa. Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

.
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Programação 
semanal

QuArTA-fEIrA
1 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
 jardim Da celeste
 gawayn
10:01 Tens cá Disto?
10:28 sociedade civil
12:00 Documentário Açores
13:00Portugal em Direto
14:02surf Total
14:14rebelde way
15:00 Telejornal
16:00 De carasDireto
16:37 Portugueses Pelo mundo
 melbourne
17:19 correspondentes
17:42 Anticrise
18:07 O Preço certo
19:00 24 Horas
20:01 sinais de vida
20:46 Telejornal madeira
21:22 Telejornal - Açores
21:55 Portugal Aqui Tão Perto
22:52 A guerra
 A guerra colonial
00:01 24 Horas
00:33 Inesquecível

QuINTA-fEIrA
2 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 Tens cá Disto?
10:15 biosfera
10:45 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 surf Total
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 linha da frente
16:30 O Que Nos faz rir
17:15 Iniciativa
17:45 Anticrise
18:15 O Preço certo
19:00 24 HorasDireto
20:00 sinais de vida
20:45Telejornal madeira
21:15Telejornal - Açores
21:45 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 musicais
23:30 grandes
 Quadros Portugueses
00:00 24 Horas
00:30 A Hora de baco
01:00 As linhas de Torres

sExTA-fEIrA
3 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
 jardim Da celeste
09:45 Ingrediente secreto
10:15 Iniciativa
10:45 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:00 cidades 4.0
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 A semana de Nuno
  morais sarmento
16:30 sexta às 9Direto
17:00 festas Do senhor
 santo cristo Dos milagres
19:00 24 HorasDireto
20:00 sinais de vida
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 Portugal Aqui Tão Perto
22:45 Esta é a minha família
23:30 mundo golfe
00:00 24 Horas
00:30 A semana de Nuno
01:00 sexta às 9
01:30 fado e Piano

sábADO
4 DE mAIO                               
02:00 áfrica 7 Dias
02:30 consigo
03:00 bom Dia Portugal
04:00 gawayn
04:15 Ilha das cores
05:00 biosfera
05:30 Tens cá Disto?
06:00 Esta é a minha família
06:45 grandes
 Quadros Portugueses
07:15 Pai à força
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 jArDIm DA cElEsTE
10:00 Nós
10:30 Atlântida AçoresDireto
12:15 festas Do senhor 

 santo cristo Dos milagres
13:30 macau contacto 2013
14:00 sagrada família
14:45 voz do cidadão
15:00 TelejornalDireto
15:45 futebol: 
 liga zON-sagres
17:30 Esta é a minha família
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
00:00 24 Horas
00:30 macau contacto 2013
01:00 Documentário

DOmINgO
5 DE mAIO                               
02:00 áfric@global
02:30 INIcIATIvA
03:00 bom Dia Portugal
04:00 gawayn
04:15 Ilha das cores
05:00 Podium
06:00 festas Do senhor
 santo cristo Dos milagres
08:00 jornal da TardeDireto
09:15 zig zag
09:30 Aqui Portugal
12:15 festas Do senhor
 santo cristo Dos milagres
13:30 Europa contacto 2013
14:00 Poplusa
15:00 TelejornalDireto
16:00 A Opinião de josé sócrates
16:30 grandes
 Quadros Portugueses
17:00 Trio d´AtaqueDireto
19:00 24 HorasDireto
20:00 As linhas de Torres
20:45 Telejornal madeira
21:15 Telejornal - Açores
21:45 festas Do senhor
 santo cristo Dos milagres
22:15 feitos ao bife
23:15 Anticrise
23:30 Europa contacto 2013
00:00 24 Horas
00:30 A Opinião de josé sócrates
01:00 vIvA A mÚsIcA

sEguNDA-fEIrA
6 DE mAIO                               
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:15 zig zag
09:45 Programa a designar
10:45 Portugal no coração
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
17:30 canadá contacto 2013
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 Prós e contras
23:15 música maestro
00:00 24 Horas
00:30 canadá contacto 2013
01:00 Programa a designar

TErÇA-fEIrA
7 DE mAIO                              
02:00 bom Dia Portugal
05:00 Praça da Alegria
08:00 jornal da Tarde
09:17 zig zag
09:45 Programa a designar
10:45 Portugal no coração
13:00 Portugal em Direto
14:01 surf Total
14:15 rebelde way
15:00 Telejornal + 360º
16:00 O Nosso Tempo
16:30 Hotel 5 Estrelas
17:15 Portugal Negócios
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
 bucArEsTE
00:00 24 Horas
01:00 bairro Alto
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Passeio a otava ao “festival das tuliPas”
O CASCM organiza uma excursão a Otava, ao festival das tulipas, no dia 15 de maio. A partida 
será do CASCM, 32 boul. St-Joseph Ouest, às 8h30 da manhã e o regresso às 20h30. Se tem 
55 anos e mais e está interessado em participar nesta excursão deverá contactar com o CASCM 
para obter mais informações. Tel.: 514-842-8045.

dia da mãe no oriental
O Clube Oriental celebra o Dia da Mãe, sábado, dia 11 de maio pelas 19h30 na sua sede. A Mú-
sica estará a cargo do Conjunto Contact e haverá a actuação do Grupo de Danças da Hungria. 
A ementa será: salada, sopa, sobremesa e café, o prato principal será uma lagosta com salada 
russa por pessoa. Venho a este dia Muito Especial, O Dia Da Mãe. O Oriental está sempre em 
movimento.

dia da mãe no Clube Portugal de montreal
O Clube Portugal de Montreal celebra o Dia da Mãe no domingo, 12 de maio pela 13h00 na sua 
sede. Haverá uma saborosa ementa e animação musical para todos os gostos. Para mais infor-
mações: 514-844-1406.

dia da mãe na assoCiação Portuguesa de lasalle
A Associação Portuguesa de LaSalle celebra o dia da Mãe na sua sede no domingo dia 12 de 
Maio às 13h00. A ementa será: entrada fria e sopa; prato principal: meia lagosta e faux filet acom-
panhado com arroz de marisco e salada, sobremesa bolo. O baile será animado com música 
discoteca JPA e temos a actuação do Rancho Folclórico Verde Minho. Para mais informações 
ligue para:514-366 6305.

aPresentação da fase eliminatória
A Banda de Nossa Senhora dos Milagres apresenta todos os jogos da fase eliminatória dos 
“Canadiens de Montreal” em ecrã gigante na sede da Associação Portuguesa do Espírito Santo 
de Hochelaga. Haverá serviço de bar e petiscos para aproveitar o momento de convívio e verem 
este jogos importante. 

erratum
Um lapso na edição anterior fez com que o texto “Férias da Construção” na página 13, saísse 
com um erro. A Agência de viagens Voyage Vasco Chomedey situa-se no 3816, boul. St-Martin 
Oeste, Laval, QC (H7T 1B3). Podem contata-los pelo telefone (450) 687-6800. Aos leitores as 
nossas desculpas.

Um lapso na edição anterior fez com que a publicidade de Alim-Pot, saísse com um erro. Onde se 
lê Pãezinhos Brasileiros, Farinha de manioc e queijo devia ser 3.99$ o saco e não LB. Aos leitores 
e ao anunciante as nossas desculpas.

gala do mundialito 2013
Queremos informar que na próxima sexta-feira, dia 3 de maio às 19h00 a sala da Associação 
Portuguesa do Canadá, situada no 4170 St-Urbain vai se realizar uma Noite de Gala para os 
Mundialitos.
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Manuel de
Sequeira Rodrigues

editorial

Portugal no Canada
         60 anos
a tradição Como matriz

Desde a chegada dos portugueses 
ao Canada em 1953, a relação 

entre os dois países tem florecido a 
vários níveis, nomeadamente nas re-
lações comerciais, políticas e continua 
a crescer, apesar da distância geográ-
fica.
Os portugueses levaram para o Cana-

da os principais ingredientes da comida 
portuguesa e graças também, ao carteiro 
Pedro da Silva, que fazia a ligação en-
tre a cidade de Québec e Montreal em 
1693, que introduziu sobremesas popu-
lares como o arroz doce, fios de ovos e 
o cozido à portuguesa, que inspirou o 
“bouilli” na vida rural Québécois. Não 
será demais destacar a matriz portu-
guesa, que reflete vestígios do passado 
do mais famoso carteiro do Canada, 
integrando o aniversário dos 320 anos 
“1693-2013, nas várias actividades, as-
sociadas à efeméride comemorativa dos 
60 anos, homenegiando assim os traba-
lhadores portugueses.
60 anos de relação, baseados nos prin-

cípios da igualdade e do respeito mútuo, 
são um período considerável de tempo. 
Apesar de não esquecermos que os por-
tugueses do Continente e Ilhas foram 
chegando em número substancial ao 
longo de muitos anos e em 1952 já eram 
500, sendo difícil confirmar datas e nú-
meros oficiais. 

A Imprensa portuguesa no Canada ao 
longo de 60 anos, exerceu uma influên-
cia direta junto dos luso-descendentes 
e deu uma possibilidade para a língua 
portuguesa sobreviver. Dispõe de um 
leitorado social e funciona como sinal 
de uma comunidade ampla. Tanto é fo-
lheada no trabalho como entre a juven-
tude e artistas. Mas que o depreciem ou 
desejem, as mais das vezes os leitores 
partilham a mesma abordagem, que 
consiste em explicar as escolhas de in-
formação, a promoção das actividades 
nas coletividades, mercados e como 
preservar a cultura de origem portugue-
sa. Imagino que almejamos todos, con-
tinuar a trabalhar prestando um serviço 
de informação e formação. O Clube de 
Imprensa Português: formado pelos jor-
nais, Rádio, Televisão e Revistas é a voz 
das vidas que nos procuram, iluminador 
de um tempo português.
Foram os Açoreanos que levaram a tra-

dição para o Canada das festas religio-
sas e populares. Os festejos realizam-se 
em homenagem: Espírito Santo, Santo 
Cristo, Senhora dos Milagres, Sagrado 
Coração de Jesus e Senhor da Pedra. 
Tem um pouco de tudo: Barraquinhas, 
bandas de música, reunião de família, 
cantos, louvores e gastronomia, ficando 
para o último dia a realização da procis-
são, que mobiliza em destaque a cida-
de de Montreal. Os espaços do Centro 
Comunitário Santa Cruz, Hochelaga, 
Anjou e Laval são os cruzamentos para 
todos os fiéis que comungam com a tra-

dição e que depois da sua criação con-
tinua a mostrar uma forte vitalidade. 
Ninguém se sentirá indiferente a um 
concerto dado por uma banda de músi-
ca! É a sua divisa nas efemérides, com-
pleto na sua infinidade e valorização da 
cultura portuguesa dos Açores.
O desporto dentro da nossa comunida-

de, teve dimensão e potencialidades de 
revelação, cuja parte mais significativa 
foi apostar numa liga de futebol. Os 
visionários deste popular desporto dis-
tribuídos por cerca de 20 equipas por-
tuguesas, alimentaram praticamente as 
raízes desportivas em Montreal num 
universo que se afundou. Deixaram as 
luzes que deram a conhecer à juventu-
de a pratica do futebol, num tempo com 
barreiras financeiras e falta de adeptos 
canadianos. 
No fundo, o que se sonhou! Tornou o 

futuro possível para o Impacto de Mon-
treal, sem retirar o mérito à comunidade 
Italiana, que concretizou este importan-
te projeto desportivo e que já contou 
com jogadores e um treinador português 
Marc dos Santos, nascido no Canada.
50 Anos de seguros Silva, Langelier 

e Pereira, com escritório na rua Napo-
léon, número 75 em Montreal, come-
mora este ano o seu 50º aniversário. 
Fundada em 1963: É, sem dúvida, um 
marco de longevidade que merce ser co-

memorado.
Viveu as mudanças necessárias tornan-

do-se mais abrangente e com a entrada 
de novos sócios, cresceu com suces-
so!… Porque tem uma equipa com mui-
ta dedicação, que faz com que os seus 
clientes se sintam em casa. Consolidou 
uma presença especial na vertente co-
munitária portuguesa e québécois.
La Vieille Europe é um mundo de sa-

bores, ali encontramos os melhores in-
gredientes, está situado no 3855 Boul. 
St. Laurent há mais de 45 anos. É o 
paraíso dos compradores, com as suas 
marcas internacionais e onde não faltam 
produtos portugueses.
Agência de Viagens Lisboa, pioneira! 

E localizada num ponto estratégico da 
Rua Rachel número 355 em Montreal. 
Empresa fundada por Armando Bar-
queiro, há mais de 45 anos. Também 
gostava de jornalismo… e teve uma 
longa vida dedicada às letras no Jornal 
A Voz de Portugal, onde foi Director. 
Agência Lisboa: Tem uma equipa de-

terminante e tornou-se um incontorná-
vel no calendário de viagens, pois pos-
sibilita um encontro familiar e direto 
entre partidas e chegadas, de e para todo 
o mundo, o que só a vivência profissio-
nal permite. Mas sempre interligada e 
no interior da comunidade portuguesa.
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DETIDOs DOIs HOmENs POr furTO Em sÃO jOrgE
Dois homens de 37 e 44 anos foram constituídos 
arguidos por furtos praticados em residências, edi-
fícios comerciais e edifícios públicos através de es-
calamento e arrombamento, na sequência de uma 
intervenção da ...

lusO-cANADIANO QuE cHEfIA PrOTOcOlO 
DO vATIcANO vIvE “mOmENTO HIsTórIcO”
O Presidente da República, Cavaco Silva, condeco-
rou segunda-feira José Avelino Bettencourt, chefe 
de protocolo da Secretaria de Estado do Vaticano, 
salientando que este luso-canadiano, de 50 anos...

PrObEmA DA AlImENTAÇÃO INsufIcIENTE 
AumENTA ENTrE POrTuguEsEs
A alimentação insuficiente é problema que “está a 
agravar-se” entre os portugueses, devido à redu-
ção do poder de compra, tendo efeitos na saúde, 
sobretudo face a doenças respiratórias, disse um 
especialista do ...

Ps fEcHA cANDIDATurAs às câmArAs
O PS/Açores anunciou que concluiu o processo de 
preparação para as próximas eleições autárquicas 
com a definição dos nomes que liderarão as can-
didaturas às 19 Câmaras Municipais da Região....

AluNAs DA TErcEIrA vENcEm fAsE 
rEgIONAl DO cONcursO NAcIONAl DE lEITurA
Madalena Pimentel, aluna do 8º ano da Escola Se-
cundária Jerónimo Emiliano de Andrade, e Vitória 
Amaral, do 10º ano da Escola Secundária Vitorino 
Nemésio, são as representantes do 3º ciclo e do en-
sino secundário...

rAPAz DE 11 ANOs IDENTIfIcADO
POr rOubOs NA EscOlA
A Policia de Segurança Pública anunciou que iden-
tificou um menor de 11 anos, suspeito de vários 
furtos no decorrer deste ano letivo em escola na 
Ribeira Grande....

EsTuDANTE DE 19 ANOs
DETIDA POr TráfIcO DE DrOgA
A Polícia Judiciária anunciou que identificou e dete-
ve uma jovem, de 19 anos de idade, pela presumí-
vel autoria do crime de tráfico de estupefacientes....

TrIbuNAl DE cONTAs mADEIrENsE
ArrAsA mINIsTérIO PÚblIcO
O Tribunal de Contas da Madeira arrasa o Ministé-
rio Público da Região Autónoma que acusa de ter 
ignorado indícios e provas claras de irregularidades 
ao ter recusado levar a julgamento responsáveis do 
Governo...

POrTugAl cONTA cOm 3,5 mIlHõEs DE 
EurOs PArA fAzEr fAcE às 
AlTErAÇõEs clImáTIcAs
Em tempo de crise, há 3 milhões e meio de euros 
para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas 
em Portugal...

câmArA DO POrTO QuEr EmPrésTImO DE 
3mE PArA ObrAs NA bOAvIsTA E 
fONTAINHAs
A Câmara do Porto quer contrair um empréstimo 
bancário de três milhões de euros, a 15 anos, para 
financiar a requalificação da Avenida da Boavista, a 
consolidação da escarpa das Fontainhas e requali-
ficação da e...

INvEsTIgADOr cANADIANO vENcEu
grANDE PrémIO bIAl/2012
O investigador canadiano Peter St. George-Hyslop 
venceu o Grande Prémio BIAL de Medicina/2012, 
no valor de 200 mil euros, com um trabalho que 
abre novos caminhos no diagnóstico e tratamento 
das doenças neurodeg...

cErvEjA ArTEsANAl Em mIrANDA DO DOurO
A única cerveja artesanal de Trás-os-Montes é pro-
duzida em Fonte d’Aldeia, em Miranda do Douro. 
Chama-se Sarti e foi criada pela Associação Sar-
tigalhos. Neste momento estão a ser preparados 
milhares de litros...

gira o mundo só austeridade é insufiCiente

Questionado sobre as declarações do Durão Bar-
roso que muitos entenderam como uma viragem 

de discurso de Bruxelas, no sentido de se terem atin-
gido os limites da austeridade, Vítor Gaspar salientou 
que o presidente da CE “destacou logo no princípio 
da resposta” citada que “é crucial que os países com 
programa sejam capazes de reduzir os seus níveis de 
endividamento, equilibrar os seus orçamentos e asse-
gurar a estabilidade financeira”.
“Naturalmente, estes pontos são muito importantes 

e eu estou inteiramente de acordo”, comentou. O mi-
nistro das Finanças acrescentou que Barroso “disse 
ainda que estes elementos, embora sejam necessários 
para o crescimento sustentado, não são suficientes”. 
“Eu estou também inteiramente de acordo, assim 
como está de acordo o Governo, e isso é bem tra-
duzido na iniciativa para o crescimento, o emprego 
e o fomento industrial que o Governo aprovou esta 
semana”, declarou. Segundo o ministro das Finanças, 
“o presidente da Comissão Europeia, ao dizer que é 
preciso passar a uma nova fase, é preciso ir além do 
simples equilíbrio orçamental e estabilidade finan-
ceira, está efetivamente a dizer que, nesta fase, a Eu-
ropa tem de pôr a sua prioridade no crescimento, no 
emprego e, em particular, no combate ao desemprego 
jovem, que é uma questão de enorme relevância para 
o futuro.

UE. O ministro das Finanças disse estar “inteiramente de acordo” com o presidente da Comissão Eu-
ropeia (CE) sobre limites da austeridade, no sentido de esta, por si só, ser insuficiente.

Vítor Gaspar revelou que esforços para “equili-
brar” o Orçamento do Estado depois do acórdão 
do Tribunal Constitucional prosseguem.

1O objetivo do Governo é “encerrar comsucesso” 
o sétimo exame regular da troika ao programa de 

ajustamento português.

2Para tal, é preciso “equilibrar o orçamento dentro 
do limite negociado no sétimo exame regular para 

2013” e perspetivar a médio e longo prazo com uma 
“redução substancial na despesa
pública em percentagem do PIB”.

3O ministro das Finanças não revelou se serão de-
cididasmedidas no Conselho de Ministros de hoje.

OrçamentO

só Há dinHeiro Para subsídios
de desemPrego até novembro
O Orçamento da Segurança Social deste ano des-

tinado a pagar subsídios de desemprego só vai 
chegar até ao mês de Novembro se nada for feito, 
escreve o Diário de Notícias (DN), que adianta que 
existe já um ‘buraco’ de mais de 240 milhões, mesmo 
sem contar com o aumento previsível do número de 
desempregados.
 O dinheiro para pagar os subsídios de desemprego 

só vai chegar até ao mês de Novembro, noticia hoje 
o DN, que explica que o Orçamento da Segurança 
Social terá um ‘buraco’ de 240,4 milhões de euros no 
final do ano, caso a execução continue no mesmo rit-
mo do primeiro trimestre. É que o Governo já gastou 
quase 733 milhões de euros em subsídios nos primei-
ros três meses do ano, o que equivale a 27% da verba 
orçamentada, correspondendo a um ritmo de mais de 
244 milhões de euros por mês. Assim, e se multipli-
carmos este valor pelos 12 meses do ano, chega-se à 
quantia de 2.931,6 milhões de euros de que o Gover-
no precisa para pagar subsídios de desemprego, ape-
sar de o orçamento só prever 2.691,2 milhões. Quer 

isto dizer, aponta o DN, que existe desde já um ‘bu-
raco’ de mais de 240 milhões, excluindo o aumento 
expectável do número de desempregados até ao final 
do ano que o próprio Governo admite. O economista 
Luís Bento, especializado em questões de Trabalho, 
afirma ao DN que “é necessário alterar o Orçamen-
to”, frisando que, como o Governo reviu em alta a 
previsão da taxa de desemprego para este ano, para 
18,2%, “as verbas destinadas aos subsídios terão, por 
isso, também de ser revistas”.

governos euroPeus estão a
ir “demasiado longe” na austeridade

açoriano orental

O presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, 
diz numa entrevista, publicada este sábado, que os 

governos dos países da União Europeia estão a ir “lon-
ge demais” nas políticas de austeridade. A nível nacio-
nal, estamos a ir longe demais na política de austeri-
dade. O argumento que consiste em dizer que com a 
redução dos orçamentos públicos regressa a confiança 
dos investidores é manifestamente falso”, afirmou o 
social-democrata alemão na entrevista ao diário belga 
‘L’Echo’.Numa altura em que o debate entre austerida-
de e crescimento económico aquece, sobre um fundo 
de recessão e desemprego na Europa, Schulz - que hoje 
faz o discurso de abertura do segundo dia do Congres-
so do Partido Socialista, em Santa Maria da Feira - diz 
que “nenhuma economia nacional se endireita sem um 

relançamento económico com investimentos estratégi-
cos”.Sobre a posição da chanceler alemã, que defende 
a ortodoxia orçamental, Schulz considerou que “não se 
pode acusar Angela Merkel de decidir sozinha, já que 
há 26 outros dirigentes em volta da mesa” no Conse-
lho Europeu, e a Alemanha “só tem uma voz”.”O único 
que contradisse esta abordagem foi François Hollande, 
que pediu um pacote de crescimento. Mas onde ficaram 
essas medidas”, questionou Schulz, prometendo voltar 
a falar do assunto a 22 de maio, na próxima cimeira da 
UE.Sobre o projecto europeu no seu todo, numa altura 
em que se aproximam as eleições europeias de 2014, 
o responsável disse “compreender as pessoas que estão 
desiludidas” e afirmou que “a União Europeia está num 
estado lamentável”.
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félice saulnier e a sua equipa 
orgulham-se de poder servir a 

clientela portuguesa, 
na sua própria língua!

24 anos ao serviço da nossa comunidade!
Oferecemos serviços personalizados

e especializados tais como:

• Tomada da tensão arterial
e respetivo seguimento

• Treino sobre a utilização do 
monitor de tensão arterial

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

sobre a utilização dos mesmos
• Entregas gratuítas a casa*

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

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

10% de desconto* nas suas próximas compras.

*Algumas condições são aplicáveis

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

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

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

39$ os minutos
através do Canadá
os dados

Aumentamos
o valor, mas,
não o preço

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

por
mês1

3X
2X
e muito mais

150  450 minutos de dia através do Canadá2

200  400 Mo de dados3

Mensagem texto, imagens e vídeo internacionais ilimitados4

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

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

v
v

v
v

v

0$ Economizem 450$

com entendimento Balance24 de 2 anos6

450$ sem entendimento Balance24

Um mês gratuito
Com entendimento Balance24 de 2 anos

*

Segundo o vigário geral da Arquidiocese de Bra-
ga, José Paulo Abreu, o falso padre apresentou-se 

com o nome de Vítor na igreja de Senhora-a-Branca, 
naquela cidade, “mas poderá apresentar outro nome 
qualquer”.
“Está de novo a aparecer nas nossas igrejas, tendo, 

inclusive, roubado já alguns objetos valiosos”, acres-
centou, sublinhando a necessidade de padres, sacris-
tães, zeladoras e povo em geral ficarem “de sobreavi-
so”. Natural de Aguiar, Barcelos, e atualmente com 39 
anos, Agostinho Caridade já celebrou várias cerimó-
nias religiosas um pouco por todo o país, tendo mesmo 
presidido a um casamento na Sé de Braga. 
Em Julho de 2010, o Tribunal de Felgueiras julgou-

-o à revelia e condenou-o a 350 dias de multa, à taxa 
diária de cinco euros, o que dá um total de 1750 euros, 
pelos crimes de usurpação de funções e de burla sim-
ples. As vítimas foram um casal de idosos de Santão, 
Felgueiras, em cuja residência o “falso padre” realizou 
vários exorcismos e celebrou uma missa, em Novem-
bro de 2008. O arguido não pagou a multa e andou 
fugido da justiça, até que em maio de 2012 foi “apa-
nhado” pela GNR em Durrães, Barcelos, e conduzido 

ao Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo. No 
entanto, passaria poucos dias na cadeia, porque a fa-
mília pagou o “remanescente” da multa e Agostinho 
Caridade foi libertado. 
Agostinho Caridade foi ainda condenado, a título de 

danos não patrimoniais, a pagar 3.000 euros por ter 
“lesado a fé” dos queixosos. O tribunal deu como pro-
vado que, em 2004, o arguido conseguiu «penetrar» 
na Igreja, quando contactou o pároco de Santiago de 
Bougado, na Trofa, então já num estado de saúde mui-
to debilitado, e se ofereceu para o ajudar. Apresentou-
-se como João Luís e como sendo um padre missioná-
rio, pertencente à Ordem dos Camilianos. O pároco de 
Bougado foi passando a palavra a outros sacerdotes e 
a fama «de bom padre» do burlão foi-se espalhando, 
pelo que começou a ser contatado para vários servi-
ços, sobretudo nas dioceses de Braga, Porto e Algar-
ve. Como ia “recomendado” por um colega de ofício, 
nunca ninguém se lembrou de lhe pedir a identificação. 
Entretanto, o pároco de Alvarelhos começou a descon-
fiar, por causa de alguns comportamentos, palavras e 
contradições do arguido, e encetou uma investigação, 
tendo concluído que ele não era nem nunca foi padre.

falso Padre regressa Para Celebrar e roubarsalazar Preservou mais 
a soberania naCional 
que CavaCo silva
Otelo Saraiva de Carvalho afirmou que Cava-

co Silva apenas “gere o seu poder pessoal” 
e que “nunca teve a capacidade”, que “apesar de 
tudo” Oliveira Salazar tinha, de preservar a sobe-
rania nacional na relação com países estrangeiros.
 Em Guimarães, à margem do colóquio ‘Ontem, Hoje 
e sempre Abril’, Otelo apontou ainda o dedo ao pre-
sidente da República ao afirmar que “foi com este 
que começou” o “grande problema do país”. Para o 
‘general de Abril’, como lhe chamaram os populares 
presentes, Cavaco Silva foi “sempre” um “homem 
do partido”, embora o tenha andado a “disfarçar” ao 
longo do tempo.”

Como governante, [Cavaco Silva] nunca teve a ca-
pacidade que teve Salazar, que, apesar de tudo que 
ele era, tentou preservar sempre e foi sempre extre-
mamente duro em relação às negociações com países 
estrangeiros no que se referia à soberania do nosso 
país. Cavaco silva não”, comparou. P
ara Otelo, “Cavaco Silva foi gerindo o seu poder 

pessoal como primeiro-ministro e agora como Presi-
dente da República à custa de toda uma degradação 
politica e sobretudo económica”. 
Questionado sobre o discurso do Presidente da Re-

pública nas cerimónias de comemoração do 25 de 
Abril, Otelo, apontou que as palavras de Cavaco ilus-
traram “aquilo que ele é” na verdade.
Segundo Otelo, “perderam-se os grandes ideais” 

e “perdeu-se o ideal que é todo um povo viver em 
coesão, feliz, com um sentido de bem-estar e digni-
dade que hoje não existe”. Ainda assim, admitiu, 
“valeu a pena” a revolução.
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Portugalíssimo

Produtora:
rosa velosa

linha aberta: 514.483.2362
contacto publicitário: 514.366.2888

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

Este artigo é comentado por Tony Saragoça

governo aProva salário de 10 mil 
euros Para Presidente do igCP
O presidente da Agência de Gestão da Tesoura-

ria e da Dívida Pública, o IGCP, João Moreira 
Rato (na foto à direita), vai ganhar até 10 mil euros 
mensais, de acordo com um despacho publicado esta 
quarta-feira em Diário da República, assinado pela 
secretária de Estado do Tesouro, Maria Luís Albu-
querque. O gestor da dívida pública vai assim receber 
mais que os sete mil euros mensais auferidos pelo 
Presidente da República.
 A secretária de Estado do Tesouro e das Finanças 

autorizou uma re-
muneração mensal 
de até 10 mil euros 
para o presidente 
do IGCP, João Mo-
reira Rato, acima 
da remuneração 
atribuída a Cavaco 
Silva, de 7.415 eu-
ros mensais, e que o 
Presidente acabou 
por prescindir, para 
receber as pensões 
de reforma, no va-
lor de cerca de 10 
mil euros mensais. 
Como pode um 

governo, que não 
pára de torturar o povo português com cortes a to-
dos os níves, aumentos de taxas sem precedentes, 
crianças literalmente a passarem fome,continuar 
a aprovar salários desta magnitude. nos últimos 
meses, não houve práticamente semana nenhuma 

em que não fossemos testemunhas de escandalo-
sas situações deste género. E a farça vai continuar, 
porque há uma desenvergonhada complicidade 
nos dirigentes daquele País.”
Lava-me as minhas costas, que eu lavarei as 

tuas”. É evidente que as possibilidades que este 
governo volte ao poder uma vez que o perca, são 
práticamente nulas então o melhor é tomar conta 
dos amigos enquanto se pode.Ao fim e ao cabo, 
se for necessário mais um pequeno ajustamento 

orçamental, já totalmente descontrolado, aumen-
tam-se em mais umas taxas, ou cortam-se mais 
uns benefícios e o caso fica resolvido. A quando 
o dia do “julgamento final” ou do “ajustamento 
de contas” com esses larápios de primeira classe?

aguiar-branCo estaleiros de viana
devolvem 180 milHões ou feCHam 
O ministro da Defesa disse esta sexta-feira, no 

Porto, que os Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo (ENVC) devolvem 180 milhões de euros de 
ajudas recebidas entre 2006 e 2011 “ou não podem 
prosseguir na sua actividade”.
 Aguiar-Branco afirmou que a nova situação decor-

re da “averiguação que foi feita pela DGCom [Di-
recção-Geral da Concorrência da União Europeia]”, 
a qual terá concluído que a empresa recebeu ajudas 
estatais ilegais durante aquele período.Foi por isso, 
segundo referiu o ministro, que o Governo anulou 
o processo que visava reprivatizar os ENVC e op-
tou, em alternativa, por “um concurso público para a 
venda quer do Atlântida, quer de material que existe 
dos estaleiros” e pela “subconcessão dos terrenos que 
actualmente são ocupados pelos estaleiros”.O Atlân-
tida é o navio encomendado pela Atlanticoline, dos 
Açores, ao construtor naval de Viana do Castelo e 
que foi rejeitado por, alegadamente, não cumprir os 
requisitos exigidos, encontrando-se o caso em tribu-
nal. Aguiar-Branco encontrou-se hoje com os repre-
sentantes dos trabalhadores dos ENVC para lhes dar 
conta da nova situação e do novo plano governamen-
tal para a empresa, tendo recebido ainda o presidente 
da Câmara de Viana do Castelo, José Maria Costa, e 
o deputado do PSD Eduardo Teixeira, eleito por Via-
na do Castelo.O Governo decidiu, na quinta-feira, em 
Conselho de Ministros, “encerrar definitivamente” o 
processo de reprivatização dos ENVC, face à publi-
cação oficial da investigação lançada pela Comissão 
Europeia às ajudas estatais, de 181 milhões de euros, 
concedidas à empresa desde 2006.
Será que estaremos mais uma vez frente a outra 

frauda monumental? 181 milhões de euros é mes-
mo  muito dinheiro! Será que esta ajuda seguiu o 

mesmo caminho que todas as ajudas que Portugal 
recebeu da Comissãp Europeia durante os anos 
das vacas gordas e que em vez se serem utilizadas 
para desenvolvimento e modernização do País, fo-
ram para despesas pessoais dos grandes e podero-

sos, construções de enverdadura muito além das 
necessitadas,só para encher os cofres dos amigos 
do poder governativo? Provávelmente nunca che-
garemos a saber o que aconteceu a esses milhões, 
pois eles estarão já bem protegidos em bancos 
complices que oferecem os tais paraísos fiscais.
Uma coisa é já praticamente certa:muitos  traba-
lhadores irão perder seus empregos,o futuro desta 
empreza está em perigo e como de costume,não 
haverá nem culpas nem culpados. E pensavamos 
nós que a Comissão Charbonneau era um assunto 
exclusivo ao Quebec. 
Com isto me vou, boa semana a todos.

CAnTinHO DA POESiA
Conselho

Se querem saber um truque
Não se deixem influenciar
Mostrando no Facebook

O que vos podem vir a roubar

Gente que andas sem jeito
Pela vida fora à toa

Mostrai um pouco de respeito
Pela vossa pobre pessoa

Não queiram cair no rídiculo
Nem se deixem influenciar

Entrando no mesmo veiculo
Dos que vos vão criticar

Reflictam e pensem bem
Naquilo que vão mostrar

E não permitam que ninguém
Possa na vossa vida entrar

Pouco me importa o que pensem
Porque não sei quem vós sois

Os bons conselhos não mentem
E um homem prevenido vale por dois

José da Conceição

Armenia Teixeira
Advogada

 O’HanLOn SanDerS teIXeIra
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, H4C 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint Charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, H9H 3m8
fax: (514) 624-8632

Voz da Saudade
Saudade é quando a alma chora

O vazio que em nós ficou
De tudo o que foi embora

E na vida nos tocou.

É a voz das emoções
Que acorda o sentimento
Em rios de divagações

Que correm sempre em lamento.

É lembrança entristecida
Que em nós dói profundamente

Dum alguém da nossa vida
Que partiu ou está ausente.

É dor no peito calada
E que a nossa alma invade
De memórias feitas nada...

Apenas... VOZ DA SAUDADE !...
Euclides Cavaco

ASSiM VAi PORTUGAL
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Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

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

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

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

maria amélia ii
numa manhã igual a todas as outras, com os carros 

a apitar, a senhora dos Anjos a estender a roupa, as 
crianças a chorar com as pressas matinais dos adultos e 
os cães, nos quintais, a ladrar, a casa da mãe da Maria 
Amélia viu-se, repentinamente, palco de surpresa e de 
aflição que rapidamente se alastrou ao bairro, que se fez 
ouvir em som alto e choroso, resultado da notícia que a 
filha da dos Anjos, aquela que só cismava e lia – livros 
da Gulbenkien, dizia uma vizinha mais letrada – não 
aparecera em casa de manhã. E logo todas as mulheres 
a tentar ser as primeiras a ajudar a “pobre dos Anjos” e 
a dar opiniões: - Se calhar vai ser melhor chamar a polí-
cia, há por aí uns bandidos que até matam as raparigas, 
salvo seja, não vêem na Televisão? E o corpo leva dias 
e dias para ser encontrado. Lembram-se daquele que 
matou três raparigas e até era polícia? – Não era polícia, 
era da GNR, dizia a vizinha letrada. – Pois então, ela até 
tinha estudado até à quarta classe, e só perdera no exa-
me porque a professora a modos que não gostava dela. 
Nesse diz que diz, alguém telefona à polícia que res-
ponde que ainda não pode ir à procura da Maria Amélia 
porque não passaram vinte e quatro horas. Tinha sido a 
vizinha Serafina a telefonar: -...e foi com o chefe da po-
lícia que eu falei, contei tudo, que a pequena era muito 
sossegada, não tinha sequer namorado e até lia muito, 
quase que não saia de casa. Mas ele disse que não, se-
nhora, só quando passassem vinte e quatro horas é que 
podia ir à procura. Paciência, não chore, dos Anjos, a 
pequena está quase aí, vai - se a ver foi só buscar outro 
livro, quem sabe? Foi uma noite de entra e sai em casa 
da pobre dos Anjos, coitada, logo a filha mais sossega-
da, que falta faz uma filha daquelas a uma mãe! – Trago 
uma sopinha, vizinha, coma que vai-lhe fazer bem, o es-
tômago vazio não resolve nada e tem que ser forte para 
amanhã encontrar a pequena. Talvez se tenha perdido, 
ela nunca saia de casa a não ser para ir à carrinha dos 
livros. De manhã era um alvoroço junto da porta da dos 
Anjos, até o pai que ainda pouco tinha falado olhava, 
com os olhos esgazeados por uma noite sem dormir, e 
dizia aos dois polícias, que procuravam encontrar cami-
nho por entre a multidão de mulheres e de vozes: - Foi a 
minha Maria Amélia, desapareceu ontem e nunca mais 
a vimos. Fui à procura por essas ruas e nada, nem sinal 
dela. E um dos polícias a perguntar: - Sabe se ela tinha 
namoro? – Que não, senhor, era muito boa filha, estava 

sempre a ler e não falava com ninguém, nem sequer 
com as irmãs, e até não gostava de brincadeiras. Se cos-
tumava sair de casa sem dizer a ninguém onde ia? – 
Não, na nossa casa ninguém faz isso, ora essa, somos 
gente de respeito. Os polícias, após terem tirado todos 
os elementos que consideraram necessários para inicia-
rem as buscas, entraram no carro e partiram. Na porta 
da dos Anjos ficaram as vizinhas, as irmãs, a rapaziada 
do bairro que aproveitara para não ir à escola. O pai, 
cabisbaixo, seguiu o caminho do trabalho, com um an-
dar menos firme, uma solidão no olhar. A mãe, essa não 
parava de chorar, amarrotava o avental e lamentava-se: 
- Este mundo está perdido! Maria Amélia, Maria Amé-
lia! Sempre disse que esta rapariga ia ser a desgraça da 
nossa casa... Sem notícias da filha, a casa da dos Anjos 
parecia a sombra do que fora. Durante vários dias a po-
lícia tinha estado no bairro a colher informações, a in-
terrogar o pai de Maria Amélia, as irmãs, a mãe e todos 
aqueles que a conheciam, e que eram muitos pois no 
bairro da Ribeira os residentes eram como uma grande 
família. Desgraça de um, desgraça de todos. E aquela 
pequena, tão caladinha e que gostava tanto de ler, ainda 
desaparecida. Louvado seja Deus! Se fosse uma cabri-
ta como a filha da Joana, que nunca parava em casa. – 
Cala-te, boca, não vá aquela mulher ouvir-me – dizia a 
senhora Serafina, baixando o tom de voz. É que nunca 
se sabe quem nos ouve, ora se até se diz que as paredes 
têm ouvidos... Mas vê lá tu, a Joana não fala com nin-
guém, anda vestida como a gente todos sabe, saia curta 
e é ver cada decote! E a filha vai no mesmo caminho. 
Lembras-te naquele Domingo em que um carro preto as 
veio buscar e ficou no canto da rua para a gente não ver 
quem era? Mas estas assim safam-se sempre, só a pobre 
coitada da filha da dos Anjos é que teve que desapare-
cer. Bruxedo, é o que eu digo, bruxedo... E as lamúrias 
e comentários continuaram, ainda, por mais algumas 
semanas, até que outros acontecimentos mais banais e 
costumeiros vieram tirar o lugar ao desaparecimento da 
filha da dos Anjos, coitada! Só na casa de Maria Amélia 
a ausência do silêncio e da presença dela e dos livros 
eram sentidos. Mas havia ainda a roupa para estender, a 
casa para varrer, os bebés para trazer à ilharga. E, se não 
fossem as vozes da dos Anjos e das raparigas que não 
queriam cantar, bem como uma tristeza de morte nos 
olhos do pai, ninguém se lembraria que a irmã que não 
fazia nada e só lia no vão da escada os livros da carri-
nha, tinha desaparecido num dia, de manhã. (Continua)

trinta e nove anos
Hélio Bernardo Lopes

Passam hoje trinta e nove anos sobre o dia da 
Revolução de 25 de Abril, mas num tempo que é 
de enorme dor, de profunda deceção e de quase 
completa destruição dos principais benefícios que 
nos foram chegando com o desenvolvimento da vi-
vência da Constituição de 1976. É, tal como nesta 
terça-feira se pôde ouvir ao general Amadeu Gar-
cia dos Santos, um tempo que não augura nada de 
bom para o futuro de Portugal e dos portugueses.
A verdade é que deixou de se poder atribuir aos 

políticos que temos a exclusividade da responsabi-
lidade pelo estado a que (quase) todos chegámos. 
Já sem um qualquer apontado ditador, agora com 
uma democracia usualmente designada de madura 
e vivida com toda a normalidade, os portugueses 
acabaram por decidir duas escolhas que se mos-
traram fatais para o curso do desenvolvimento da 
Constituição de 1976: a de Aníbal Cavaco Silva, 
para o cargo de Presidente da República, e a do 
PSD de Pedro Passos Coelho, como partido mais 
votado. E o que teve lugar foi o que eu escrevi, e 
por tantas vezes, que se daria com uma Maioria-
-Governo-Presidente de direita.
Mas poderá Portugal regressar a melhores tem-

pos? Tal como Amadeu Garcia dos Santos, também 
eu não acredito num tal desiderato. E por esta ra-
zão simples: existindo, de facto, alternativas, elas, 
ou não são escolhidas, ou, dentro das escolhas tra-
dicionais, só conseguem almejar-se manifestações 
de continuidade dependente de interesses que nos 
são alheios e fatais.
Temos hoje uma democracia formal, cada dia me-

nos sentida, e já percecionada como coisa sem im-
pacto. Os portugueses sabem agora que se se de-
terminarem a sair à rua aos milhões, é enormíssima 
a probabilidade de que o Presidente Cavaco Silva 
continue a salientar que o Governo dispõe de uma 
maioria na Assembleia da República. Brincando um 
pouco, talvez se possa dizer desta nossa democra-
cia que ela é tudo pela forma, nada pela substância.
Hoje, os portugueses sabem já que o direito de 

tentar salvar a vida está em vias de se reduzir a 
nada. Sabem que o acesso ao conhecimento está à 
beira de se tornar coisa para ricos. E ouvem, a cada 
dia que passa, que um contrato seu com o Estado 
Português, praticado com força obrigatória de lei, 
com vista a protege-los na velhice, é suscetível de 
nada representar. Um tema sobre que vale por tudo 
o mais as verdadeiras e oportunas palavras recen-
tes de José Narciso da Cunha Rodrigues.
Hoje, trinta e nove anos depois da Revolução de 

25 de Abril, os portugueses continuam a viver numa 
democracia, mas que já pouco conteúdo substanti-
vo comporta. Perceberam, com dor, que a mesma 
quase não passa de uma palavra sem conteúdo, 
para mais usada, muitíssimas vezes, ao sabor de 
interesses que se escondem por detrás do seu pre-
gão.
Hoje, se acaso estivesse ao seu alcance, os por-

tugueses, mas na sua grande maioria, aplaudiriam, 
ainda com mais força, uma nova Revolução de 25 
de Abril, mas que permitisse repor os grandes valo-
res que os principais condutores das nossas institui-
ções destruíram, sempre em nome da democracia, 
ou ajudaram a destruir.
Hoje, como alguém já escreveu, Abril é já só Histó-

ria. Abril passou mesmo a consentir que se deitem 
por terra, sempre que conveniente, até por razões 
espantosamente mesquinhas, os nossos melhores 
e que mais levaram a Lusitanidade às sete parti-
das do Mundo. E se é verdade que Abril acabou, 
precisa-se de quem reponha Abril. Queixosos não 
faltam, mas faltam a coragem, a lucidez e a liberda-
de de decidir com inteligência.

CRÓniCAS



A Voz de PortugAl  |  1 de MAIo de 2013  |  P. 8

receItA dA seMAnA

53 anos ao 
serviço 

dos nossos
leitores e
clientes

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

514-374-2395

aStrÓLOGO – GranDe méDIUm VIDente
PrOfeSSOr aIDara

falo Português

vidente médium Alhadj
com 32 anos de experiência. Ele 
quer vos ajudar a resolver todos 
os vossos problemas, mesmo os 

casos mais desesperados. 
Amor, infidelidade, sorte, 

protecção e desespero, etc.
100% garantido

Tel.: 514-553-5975
Pagamento flexível

Crianças brinCam Com
iPads em vez de CarrinHos
não é nada que a maioria dos pais já não te-

nha reparado sem estatística nenhuma, mas 
cá vai a confirmação: as crianças de hoje páram 
de brincar com brinquedos ‘tradicionais’ – como 
carrinhos, bonecas ou Lego – muito mais cedo do 
que há uma geração.
Segundo dados divulgados pela Littlewoods, uma 

loja inglesa de brinquedos on-line, as suas vendas re-
fletem a enorme diferença entre a forma tradicional 
de brincar das crianças de hoje e dos seus pais.

A conclusão geral é básica: durante a última déca-
da, as crianças têm vindo a virar-se cada vez mais e 
cada vez mais cedo para ‘brinquedos tecnológicos’ 
(playstations, wiis, além de um infindável manancial 
de portáteis, ipads e telemóveis), mas este movimen-
to acentuou-se abruptamente nos últimos dois anos.
Aos sete anos, a maioria das crianças já largou as 

bonecas e os carrinhos e já está ao computador, afir-
ma o site.

A evolução é tradicional até aos sete anos: entre 1 
e 3 anos, a maioria das crianças ainda brinca com 
bonecos de pano ou brinquedos tipo cubos. Entre 
os 3 e os 5, escolhem, consoante os sexos, bonecas, 
carrinhos de empurrar, barcos de piratas, tratores ou 
pistolas.
A partir dos 7 anos, esse mundo tradicional acaba 

abruptamente e entramos no mundo da tecnologia. 
Ou seja, esta é a primeira geração que acha tão na-
tural brincar com um ipad como com uma boneca. O 
que não é de estranhar: afinal, as crianças gostam de 
imitar o mundo dos adultos, e quais são os ‘brinque-
dos’ dos adultos?
Com a banalização da tecnologia, os preços dos 

brinquedos tecnológicos para crianças também se 
tornaram mais acessíveis e mais variados.
Os pais estão divididos: por um lado, dizem que a 

tecnologia faz parte do mundo das crianças e ofere-
cem-lhes telemóveis e portáteis porque não querem 
que os filhos fiquem para trás. Por outro lado, dizem 
ter saudades de um mundo onde a vida se fazia com 
outro tipo de brincadeira.
Os psicólogos alertam para a ‘desumanidade’ de 

uma criança criada por ecrans, que não desenvolve a 
empatia e a literacia emocional, ou seja, arriscamo-
-nos a criar adultos que sabem programar um portá-
til mas não sabem interpretar uma frase irónica, por 
exemplo.
De qualquer maneira, ainda é tudo muito recente 

para se poder fazer mais do que especular. Entretan-
to, todas as crianças continuam a gostar de jogar à 
bola. Resta haver alguém que as tire de casa, e espaço 
para dar umas corridas...

Como Prevenir o CanCro… 
não Comendo açúCar
Para o médico David Servan-Schreber, autor do li-

vro ‘Anti-Cancro - Um novo estilo de vida’, aquilo 
que chama ‘a epidemia do cancro’ começou depois da 
segunda guerra mundial. Foi nessa altura que começa-
ram a ser adicionadas grandes quan-
tidades de açúcar altamente refinado 
aos alimentos; que se deram altera-
ções cruciais nos processo agrícolas 
e que começámos a ser expostos a 
um grande número de produtos quí-
micos que não existiam. E apresenta 
a solução!
- Elimine o açúcar, alimentos com 

açúcar adicionado e a pastelaria. Em 
1830 comíamos cerca de 5kg de 
açúcar por ano. Em finais do sécu-
lo XX já estávamos nos 70kg/ano. 
Otto Warburg recebeu o Nobel da 
Medicina por descobrir que o metabolismo dos tumo-
res malignos está em grande medida dependente do 
consumo de glucose. Os picos de insulina causados 
pela ingestão de alimentos com elevado índice glicé-

mico (que fazem os níveis de açúcar no sangue subir 
muito rapidamente) e a segregação de uma molécula 
chamada IGF, que ocorre ao mesmo tempo, estimulam 
o desenvolvimento de células cancerosas.

- Coma carne e lacticínios prove-
niente de animais de pasto. Quan-
do passámos a alimentar o gado de 
milho e de soja em vez de pasto, 
promovemos o desequilíbrio entre 
os ácidos gordos essenciais ómega 
3 e ómega 6 no nosso organismo. 
O excesso de ómega 6 aumenta as 
inflamações e o desenvolvimento de 
células adiposas e cancerosas.
-  Consuma apenas gorduras ‘boas’ 
como o azeite. O consumo de mar-
garinas e óleos vegetais como o de 
girassol e de soja, muito ricos em 

ómega 6 e pobres em ómega 3 foi muito incentiva-
do a partir dos anos 50. As gorduras hidrogenadas são 
péssimas para a saúde e facilitam o desenvolvimento 
de cancro.

batata Com Creme
de iogurte e ervas
inGREDiEnTES:
16 batatas bolinhas cozidas e sem casca
folhas de 1 maço pequeno de ervas frescas (salsi-
nha, manjericão e cebolinha verde)
2 dentes de alho descascados
3 colheres (sopa) de azeite de oliva
1 pote (200 g) de iogurte natural
1/2 xícara (chá) de creme de leite
sal e pimenta-do-reino a gosto

PREPARAçãO:
Bata no liquidificador as ervas com o alho, o azeite 
de oliva, o iogurte, o creme de leite, o sal e a pi-
menta. 
Despeje numa panela e cozinhe, sem parar de me-
xer, por 5 minutos, ou até ficar levemente encor-
pado. 
Acerte o sal e retire do fogo.
Sirva as batatas quentes temperadas com o molho e 
acompanhadas de salada de agrião. 
Se preferir, decore com cebolinha verde e pimenta-
-do-reino moída grosseiramente.

BEM ViVER
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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

Ninguém advinhou a foto da semana passada, foi o senhor 
louis da silva.

3ª doMIngA

a Presença de 
Portugueses no Canada
A imigração portuguesa no Canada, prepara-se 

para celebrar este ano 60 anos. Esta celebra-
ção dedica-se a uma imigração que poderíamos 
intitular de “moderna”, porque na realidade os 
portugueses e o Canada “descobriram-se, bem 
antes da década 50”.
Os exploradores portugueses foram uns dos primei-

ros europeus a pisar o chão canadiano. Diogo de Tei-
ve em 1452, João Vaz Corte Real em 1470, João Fer-
nandes e Pedro de Barcelos em 1493 foram entre os 
primeiros a desembarcar em terras canadianas, mais 
precisamente na costa Este (Terra nova e Labrador). 
Existem também provas indiscutíveis das explora-
ções de Miguel e Gaspar Corte Real, que se perde-
ram no mar de Terra Nova respectivamente em 1501 
e 1502. Muitos nomes, nesta parte do país, provam 
que os portugueses pescavam o bacalhau nos gran-
des bancos de Terra Nova. (O próprio nome de LA-
BRADOR é muito provável que venha do português 

“LAVRADOR”), prova que irrefutável que o povo 
luso conhecia este território. No entanto em 5 séculos 
de constante contacto, sómente um pequeno grupo de 
pescadores portugueses se estableceram de maneira 
permanente nesta costa atlântica. Também os portu-
gueses da Nova-França são descendentes de certas 
famílias, fundadas por imigrantes chegados aqui em 
1668 e nos anos subsequentes. 
A imigração dos portugueses, apenas perceptível 

nos anos 40 (mais ou menos 200 pessoas) augmenta 
rápidamente a partir dos anos 1953. Foi nessa altura 
que chegaram os imigrantes do arquipélago dos Aço-
res, que representavam então 70% dos portugueses 
imigrados e os outros 30 % da Madeira e do Conti-
nente. 
Nos anos 1950 a maioria deles foi enviada  a tra-

balhar nas regiões rurais e isoladas do Canada. No 
entanto não demorou muito tempo para que eles de-
cidissem virem establecer-se nas grandes cidades. 
De 1951 à 1957, chegáram 8,115; de 1958 à 1962, 
16,731; de 1963 à 1967, 32,473; de 1968 à 1973, 
54,199; e em 1984, 869. Tal como muitas outras na-
cionalidades, os portugeses imigravam para fugir à 
pobreza, falta de trabalho e repressão política. Esti-
mam-se em 410.850 o número de portugueses no Ca-
nada em 2006. (262,230 portugueses que se diziam 
só “portugueses e 148,625 que respondiam ter dupla 

nacionalidade).
A maior concentração de portugueses habita na pro-

víncia de Ontario (69%), no Quebec 14% e na Co-
lombia Britanica 8%. A maior parte vive hoje nos 
centros urbanos, mas não é raro encontrar-mos pe-
quenas concentrações em meios rurais, práticamente 
um pouco por todo o Canada.
Ainda em 2006, 219 275 canadianos de origem 

portuguesa, declaravam que a sua língua materna (a 
primeira língua que aprenderam) era o português, 
enquanto que 108,180 dos que fizeram tal declara-
ção viviam en Toronto, sómente 29,310 viviam em 
Montreal.
Para a primeira geração de portugueses, a vida cul-

tural comunitária está em grande parte ligada a ativi-
dades e divertimentos populares tais como: futebol, 
bailes, pique-niques e música. A maior parte destas 
atividades são patrocinadas por clubes em colabora-
ção com as associações regionais e igrejas ou ainda 

associações políticas portuguesas.
Hoje em dia, e onde o número o justifica, 

muitas escolas e universidades do Canada, en-
sinam a cultura e língua portuguesa, uma vez 
as aulas regulares terminadas. Numerosos são 
ainda, os portugueses da primeira geração que 
preferem participar nesta atividades em portu-
guês, mas para os jovens educados no Canada 
a situação já não é a mesma. Notemos que o 
facto de se instalarem nas grandes cidades, 
contribui muito para o melhoramento das con-
dições da vida dos portugueses. Enquanto que 
antes, a maior parte deles trabalhava nos far-
mes e caminhos de ferro, hoje trabalham nas 
limpezas, fábricas e na construção. As mulhe-
res, muitas são donas de casa, mas também há 

muitas nas fabricas dos texteis e limpezas. 
Mas a partir dos anos 60 mais e mais famílias co-

meçaram a abrir lojas de roupas e outros acessórios, 
peixarias, padarias e restaurantes.
Aqueles que possuem formação escolar, tornam-se 

agentes imobiliários, agentes de viagens, emprega-
do de escritórios, ou oferecendo diversos serviços à 
comunidade. A partir dos anos 1970, a segunda ge-
ração, já formada no Canada, encontram-se profes-
sores, advogados, trabalhadores sociais, engenhei-
ros, funcionários, assim como muitos trabalhadores 
especializados. A grande maioria dos portugueses 
são católicos, mas também já se encontram alguns 
convertidos a outras religiões.
Guardando sua identidade Étnica
Os imigrantes portugueses da primeira geração, 

têem a preocupação de conservarem a sua identidade 
cultural, “o seu protuguesismo” mas a sua fidelidade 
à terra de origem é também muito forte. 
A nível local, a insistência sobre o progresso eco-

nómico, apoiado por diferentes classes baseadas na 
educação e modo de vida, provocam rivalidades que 
impedem infelizmente. Na segunda geração já se po-
dem notar vários casamentos com outras nacionalida-
des. Existem várias publicações de jornais portugue-
ses em Toronto, Montréal, Winnipeg e Vancouver. 

A nOSSA PRESEnçA

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

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

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Por que o Cabelo fiCa branCo?
Um facto curioso: quan-

to mais envelhecemos, 
mais nossos cabelos ficam 
brancos. Mas qual será o 
motivo dessa mudança?
A explicação é simples: a cor 

do cabelo depende da presença 
de melanina, um tipo de hor-
mônio produzido por células 
chamadas de melanócitos. As 
pessoas que têm cabelo mais 
escuro produzem mais o pig-
mento. No entanto, a capaci-
dade de produção de melanina 
é determinada pela genética. 
Assim, com o passar dos anos, 

algumas pessoas deixam de 
produzir esse elemento e co-

meçam a ficar grisalhas.
Esse processo de embranque-

cimento dos cabelos pode ser 
causado por alterações hor-
monais que acontecem com a 
chegada de uma idade avan-
çada. Os melanócitos deixam 
de produzir melanina e, em 
consequência disso, o cabelo 
perde a cor.
Vale lembrar que os mela-

nócitos estão na raiz dos fios 
e atuam como uma fábrica do 
pigmento natural que dá cor 
aos cabelos. Normalmente, os 
negros demoram mais para fi-
car grisalhos do que os bran-
cos e os orientais.

O processo de formação 
do feto ou do bebê na 

barriga materna é delicado 
e complexo. Basicamente, 
tudo começa com a união en-
tre o óvulo e o espermatozoi-
de. O zigoto se instala no úte-
ro. Quase ao mesmo tempo, 
começa o desenvolvimento 
da placenta.
No final do primeiro mês de 

gravidez, o embrião já mede 
meio centímetro.
A formação dos sistemas 

nervoso, digestivo, circulató-
rio e respiratório se inicia no 
segundo mês. O comprimento 
do embrião chega a 4 cm no 
segundo mês.
O esqueleto começa a ser 

estruturado no terceiro mês, 
com a formação completa dos 
órgãos internos nesse período. 
No início do quarto mês, quan-
do o bebê já mede 16 cm, ele 
obtém a capacidade de se mo-

vimentar, sugar e engolir.
É nesse momento que se deve 

sanar a questão: se o bebê já 
está com órgãos formados e 
precisa respirar, está envolto 
em placenta e começa a engo-
lir, por que não pode ocorrer 
um afogamento com o líquido 

amniótico?
Em primeiro lugar, é neces-

sário explicar que esse líquido 
serve para proteção do bebê. 
Outro ponto importante é re-
lembrar que a transmissão de 

nutrientes e oxigênio para a 
criança é feita pelo cordão um-
bilical, sendo a mãe provedo-
ra das substâncias necessárias 
para o crescimento saudável 
do bebê.
Dessa forma, o bebê não tem 

necessidade de praticar res-
piração para coletar oxigênio 
para as células. Mesmo assim, 
curtos movimentos de respira-
ção começam a ser feitos pelo 
bebê a partir do terceiro mês 
de gestação. É verdade que o 
líquido amniótico passa a ser 
ingerido diariamente, na quan-
tidade aproximada de 350 ml.
A perfeição corporal que im-

pede qualquer possibilidade 
de engasgamento é feita pelo 
bloqueio pulmonar, através 
da produção de uma secreção 
específica que impede a inva-
são de qualquer substância nos 
pulmões.

Como os bebês não se
afogam na PlaCenta da mãe?

quais as marCas de rouPas 
mais Caras do mundo?
Para que tem dinheiro, o luxo de grandes marcas de 

roupas é acessível. no entanto, grande parte das pes-
soas não seria capaz de arcar com uma compra nas maio-
res lojas do mundo fashion. 
As marcas famosas de roupas são sinal de status social e cau-

sam boa impressão. No Brasil, há quem pague mil reais numa 
calça da marca Diesel. Mas, se você acha que isso é caro, você 
não viu nada! O mundo das grifes está cada vez mais rico. 

Entre as grandes marcas mundiais, temos Ed. Hardy, Calvin 
Klein, Diesel, Prada, Louis Vuitton, Abercrombie, Hollister, 
Iodice, Doce & Gabana, Armani, Lacoste, Osklen e Ralph 
Lauren.

Conheça as 10 marcas luxo mais caras do mundo:
1-Louis Vuitton – US$ 24,3 bilhões; 
2-Hermés Paris – US$ 11,9 bilhões; 
3-Gucci – US$ 7,4 bilhões; 
4-Chanel – US$ 6,8 bilhões; 
5-Cartier – US$ 5,3 bilhões; 
6-Rolex – US$ 5,2 bilhões; 
7-Hennessy - US$ 4,9 bilhões; 
8-Moet & Chandon – US$ 4,5 bilhões; 
9-Fendi – US$ - 3,4 bilhões; 
10-Burberry – US$ 3,3 bilhões.

CURiOSiDADE

Curiosidade na mile-end

A comunidade de Mile-End de Montreal já juntou mais 
de dez mil dólares em menos de um dia, isto para su-

portar a Sra. Tawey Lau, a florista do “Dragão de Flores” 
situada na rua Bernard.
Foi de maneira espantosa que muitos vizinhos tiveram a 

ideia de fazer este peditório para auxílio da Sra. Tawney. Ela 
é como a alma de Mile-End que trabalha de manhã à noite a 
vender flores. Terça-feira dia 23 de Abril a boutique conheci-
da pelos seus impressionantes ramos de flores na sua fachada, 
acidentalmente ardeu- “Perdi tudo”, disse tristemente a pro-
prietária. “Porque é que a vida é assim tao complicada? Não 
sei o que vai acontecer”.
Depois de vinte anos esta senhora sorridente, ao comando 

desta casa, bem-amada pela gente do bairro e depois deste 
triste caso, ela recebe uma prova incondicional de amor. As 
pessoas passam e encorajam-na e ela continua a trabalhar 
diante da boutique entaipada. Tawney Lau espera reabrir a 
boutique assim que os seguros regularizem o dossier e até lá 
vai vendendo flores num estado improvisado, sobre o passeio. 
“Não tenho outra escolha” afirma a mãe de doze filhos, pois 
se fico em casa vou morrer de agonia. Frequentemente ofere-
cia flores aos passantes. Tem um grande coração.
E é isto uma grande comunidade, a felicidade de ser útil em 

momentos de aflição e auxiliar o próximo. A senhora ama o 
que faz e as flores são a sua vida.

Jorge Matos
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santa Cruz tem talento

A Universidade dos Tempos Livres 
(UTL) surpreendeu, mais uma 

vez a comunidade, apresentando, em 
matinée, no passado Domingo, o es-
pectáculo “Santa Cruz tem Talento”. 
Mais de quarenta artistas participa-
ram neste louvável acontecimento.

Os mestres de cerimónia, Esmeralda 
Borges, professora de Inglês da UTL 
e ocasionalmente professora de yoga,  
e o amigo João Carvalho, que já há 
muito tempo não via, desempenharam 
um papel extraordinário. Coordenar a 

apresentação de artistas que nunca pi-
saram um palco não é tarefa fácil. Mas 
eles souberam preencher os espaços 
entre as atuações com muito humor 
contando algumas anedotas e “ske-
tches” de improviso, enquanto as “es-
trelas de um dia” se preparavam para 
entrar em cena.
Os artistas, na maioria desconhecidos, 

foram encorajados por mais de quatro-
centas pessoas. Alguns deles de tenra 

idade, mas repletos de sabedoria, tal 
como a menina Carminda Gama, que 
nos conquistou com uma prestação in-
titulada “je veux pas d’la visite”. Um 
espetáculo muito diversificado, desde  
a poesia ao fado, passando pelo fol-

Antero Branco

clore, teatro, música da actualidade e 
clássica. 
Este espetáculo surgiu de uma suges-

tão da senhora Sandra Costa, numa das 
reuniões da UTL e como o Sr. Padre 
José Maria está sempre à procura de 
oportunidades para manter viva a cha-
ma desta comunidade em movimento, 

abraçou este projecto que se tornou 
num verdadeiro sucesso. Juntaram-se à 
Sandra a Esmeralda e a Edite, e muitos 
outros voluntários para coordenar todo 
este espectaculo.
Muitos parabéns à Universidade 

dos Tempos Livres por mais esta bela 
iniciativa.
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30 anos ao serviço da Comunidade

no mundo em que vivemos, cada vez se ganha 
mais por ser o melhor. Esta constatação, que 

deu origem ao conceito Winner-takes-All (o ven-
cedor leva tudo), por muito tempo foi associado 
particularmente às indústrias de média, entrete-
nimento e desporto. De facto, tais mercados ainda 
são os exemplos mais visíveis deste fenômeno, em 
qualquer setor este aspeto pode ser considerado. 
numa associação portuguesa, num restaurante 
mesmo numa simples padaria na nossa comuni-
dade.

O ano passado a padaria Notre Maison mudou mui-
to em todos os aspetos. De um lado a apresentação é 
visivelmente melhorada e do outro lado o seu serviço 
ficou na mesma, oferecendo a sua clientela um serviço 
bastante profissional e generoso. Hoje em dia, todos os 
negócios devem dar um salto em frente para melhora-
rem a apresentação dos seus negócios e entrar na nova 
vaga de modernismo. A Padaria Notre Maison entrou 
nesta nova vaga de conforto e de estilo mais moderno 
mas, nada impede que todos possam ir lá para tomar um 
agradável pequeno-almoço, um bom galão, um crois-
sant ou outras delícias em companhia de várias pessoas, 
onde se podem divertir e conversar um pouquinho antes 
de ir trabalhar ou mesmo depois de trabalhar,... relaxar 
um pouco o “stress” do trabalho. Os proprietários, Joa-
quim Costa e Aurora Machado (irmã do nosso estimado 

colaborador deste jornal Augusto Machado), são os pro-
prietários desta padaria. Naturais de Arcos de Valdevez, 
na linda província do Minho, vieram para Montreal há 
40 anos, sonhando numa vida melhor, como todos os 
emigrantes portugueses. Trabalharam muito para con-
seguir o que hoje têm. A senhora Aurora ocupa-se da 
parte administrativa do comércio e a equipa de padeiros 
é chefiada pelo simpático Joaquim. 
Nestes 30 anos na padaria eles enfrentaram muitos 

problemas e sacrificaram-se muito para chegar a este 
ponto. Nos últimos tempos ouvi um passarinho dizer 
que eles ganharam o Totoloto, será que é verdade? Per-
guntei à Dona Aurora Machado e ela respondeu-me que 

nunca tinha ganho um grande montante, e disse-me que 
eles trabalharam muito para chegar a este ponto. 
No entanto, a padaria Notre Maison, fornece tudo o 

que necessita para casamentos e todo o tipo de banque-
tes, desde o pão à pastelaria, passando pelos rissóis de 
carne, de camarão e pastéis de bacalhau, viajando atra-
vés da pastelaria francesa, bolos de queijo, malassadas 
quentinhas, pão-de-ló, pão de chouriço, e muito mais. A 
Padaria Notre Maison encontra-se no coração da comu-
nidade portuguesa, no 4101 Boul. St-Laurent. Podemos 
acertar que a qualidade do pão e todos os outros produ-
tos que eles fabricam e oferecem são the alta qualidade 
e também podemos notar que têm uma linda equipa de 
empregados bastantes simpáticos (algumas delas há vá-
rios anos ao serviço daquele estabelecimento). 
Faça-lhes uma visita para ver tudo o que eles fa-

zem. Aos seus proprietários, Joaquim Costa e Auro-
ra Machado, desejamos continuação de muito suces-
so comercial e PARABÉnS!

Sylvio Martins
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Depois de tantas desgraças na minha vida.hoje sou a mulher mais feliz do 
mundo.com uma casa minha e um homem fastástico a meu lado.Obrigado
SHAMAN por teres restaurado confiança em mim mesmo e me teres livrado das p ç
más influências. OLGA.

A mulher que eu verdadeiramente amo voltou para mim outra vez.Depois de um período
difícil,a vida está nos dando uma outra oportunidade de construírmos juntos nossos

h A l ã tá f it t h i d SHAMANsonhos.A nossa relçação está perfeitamente harmonizada,graças ao SHAMAN 
INDIO.FRANK D.
Minha esposa amada estava possedida por um espírito ,que lhe roubava a paz de 
espirito,bom senso e a razão.Visitámos muitos psychicos,mas só o SHAMAN INDIO 
com suas medicinas naturais,conseguiu curá-la.Obrigado. PIREX.

Amor e prosperidade voltou ao nosso lar.Estamos juntos de novo,depois de  um 
t i t t t d ti bl fé i G D d dterceiro,ter tentado separar-nos com mentiras e blasfémias.Graças a Deus a verdade
acaba sempre pour vencer e está do lado dos justos.Obrigado pela tua ajuda SHAMAN. 
RAFA
Apaixonei-me por um homem divorciado.Éramos muito felizes e à espera do nosso

i i bébé D i i f i ã i dprimeiro bébé.De repente comecei a sentir-me fraca e com a impressão que ia perder
o meu bébé.O SHAMAN mostrou-nos a pessoa que nos estava a rogar rituais
diabólicos e conseguiu livrar-nos deles.Obrigado . BORIS and PAOLA. 

Hoje estou gozando da minha nova situação no Canada.Depois de muitos
sofrimentos,consegui finalmente o objectivo que me permitiu reunir a minha
família depois de uma separação de mais de 2 anos.SHAMAN INDIO,muito
obrigado pelas tuas orações. RINQUI.
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Depois de tantas desgraças na minha vida.hoje sou a 
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teres restaurado confiança em mim mesmo e me teres 
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A mulher que eu verdadeiramente amo voltou para mim 
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minha esposa amada estava possedida por um espírito 
,que lhe roubava a paz de espirito,bom senso e a razão.
visitámos muitos psychicos,mas só o sHAmAN INDIO 
com suas medicinas naturais,conseguiu curá-la.Obriga-
do. PIrEx.

Amor e prosperidade voltou ao nosso lar.Estamos juntos 
de novo,depois de  um terceiro,ter tentado separar-nos 
com mentiras e blasfémias.graças a Deus a verdade aca-
ba sempre pour vencer e está do lado dos justos.Obriga-
do pela tua ajuda sHAmAN. rAfA

Apaixonei-me por um homem divorciado.éramos muito 
felizes e à espera do nosso primeiro bébé.De repente co-
mecei a sentir-me fraca e com a impressão que ia perder 
o meu bébé.O sHAmAN mostrou-nos a pessoa  que nos 
estava a rogar rituais diabólicos e conseguiu livrar-nos 
deles.Obrigado . bOrIs and PAOlA. 

Hoje estou gozando da minha nova situação no canada.
Depois de muitos sofrimentos,consegui finalmente o ob-
jectivo que me permitiu reunir a minha família depois de 
uma separação de mais de 2 anos.sHAmAN INDIO,muito 
obrigado pelas tuas orações.  rINQuI.
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o festival Cultural Português…

Há já algumas semanas que atra-
vés deste nosso jornal temos 

vindo a publicar sobre as nossas as-
sociações, instituições, comércios e 
acontecimentos durantes os últimos 
60 anos. Mencionamos alguns even-
tos dos 50 anos e pediram-me para 
escrever sobre o Festival Cultural 
Português que originou na altura 
das celebrações dos cinquenta anos 
da comunidade portuguesa no Ca-
nadá.
Sempre sonhei fazer algo de caracter 

português no meio quebequense, algo 
onde o povo em geral pudesse ouvir e 
apreciar os talentos musicais que te-
mos na nossa comunidade.
Lembrei-me então de organizar o 

Festival Cultural Português. O primei-
ro evento durou 3 dias e teve um êxito 
assombroso. Com a ajuda do “Dévelo-
ppement du Boulevard Saint-Laurent” 
e com a ajuda financeira de vários co-
merciantes, conseguimos apresentar 
uma noite de fado, uma tarde de folclo-
re e um desfile na boulevard Saint-Lau-
rent. Participaram: um carro alegórico 

elaborado pelo Clube Sport Montreal 
e Benfica e outro pelo Clube Oriental 
Português de Montreal, dois grupos de 
marchas, vários grupos folclóricos e 
muita gente com a bandeira portuguesa 
e isto entre a rua Prince Arthur até ao 
parque de Portugal.
Tinha eu realizado o meu sonho! Mal 

sabia eu que o povo apreciou este fim-
-de-semana a tal ponto que me pediam 
para continuar a fazê-lo.
O Festival Cultural Português foi 

apresentado ao público cinco anos a 
fio. Tentamos sempre manter o inte-
resse do público através dos diferentes 

natércia Rodrigues

espetáculos musicais, tanto no fado, 
na canção no folclore como nos filmes 
portugueses. Em Montreal ver filmes 
portugueses é coisa rara e nós à quinta-
-feira apresentávamos um, onde as pes-
soas traziam suas cadeiras para con-
fortavelmente verem o filme. Grupos 
folclóricos de Toronto e Mississauga 
também participaram assim como uma 
Tuna Académica de Portugal. O par-
que de Portugal estava sempre cheio de 
malta atraída pelos nossos espetáculos. 
Com a ajuda dos diferentes comer-

ciantes e mais tarde da Caixa de Eco-
nomia Portuguesa podíamos oferecer 

aos participantes algo de comer e beber 
para se refrescarem. 
Foram cinco anos inolvidáveis para 

mim, para a equipa que comigo traba-
lhou, para os que participaram e devo 
mencionar o DJ-Xmen e Duarte Froias 
que colaboraram com toda a aparelha-
gem gratuitamente durante os quatro 
dias de Festival. A todos os que me 
ajudaram, a todos os grupos, a todos 
os cantores e tocadores, enfim a todos 
os que colaboraram para o sucesso do 
Festival vai uma vez mais um grande 
obrigado. As celebrações dos 50 anos 
foram espetaculares! 
 Há pouco vi uma notícia sobre as 

celebrações dos 60 anos e afirmo que 
fiquei triste. Penso que se a convite do 
Consulado as associações e os clubes 
não se mostraram interessados em co-
laborarem, talvez que se um apelo ti-
vesse sido feito ao povo, tenho a certe-
za que muito mais se poderia ter feito.
Asseguro que temos grandes valo-

res na comunidade, boas vontades, 
bons projetos e necessitamos um 
pouco mais de união, patriotismo, 
orgulho de nação e modéstia, para 
sermos uma das comunidades mais 
ativas e modernas do Quebeque ou 
então continuaremos sempre os eter-
nos caquéticos.

baile da PinHa no Clube oriental

Sábado 27 de Abril no Clube Orien-
tal Português de Montreal realizou-

-se o tradicional Baile da Pinha que 
este simpático clube tornou famoso 
por ser uma atividade que vem do nos-

so continente e que sempre trás mui-
ta gente. Em vários clubes do bairro é 
costume fazerem este citado baile, cujo 
objetivo principal é o de eleger o rei e 
rainha do baile através de um núme-
ro posteriormente colocado dentro da 
pinha. Os participantes adquirem um 

número comprado por uma pequena 
importância de dentro de um saco. Este 
número corresponde à fita numerada 
com o mesmo e que o concorrente vai 
puxar para abrir a pinha. Este é um sis-
tema hidráulico único em Montreal e 
também é movido a bateria. O primeiro 
para abrir a pinha, o segundo para girar. 
Foi esta engraçada e trabalhosa ideia 
de um orientalista bastante conhecedor 

do ramo de hidráulica e não só. O Sr. 
Carlos Silva que modestamente tem 
prestado bons serviços à coletividade.
O jantar foi coelho no forno iniciado 

com uma entrada de salmão, sopa, sa-
lada e sobremesa muito bem cozinhado 
pelo grupo de cozinheiras do clube.

Jorge Matos
fotos de Telmo Barbosa

A música esteve a cargo do D.J. Me-
mories de Paulo Santos e Paulo Costa 
que animaram com a sua vasta disco-
teca toda a assistência que encheu por 

completo a sala do Oriental.
Parabéns e que este clube continue 

a proporcionar outras noites idênti-
cas.
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LA CROIX MAUVE
Homologação de mandatos e 
abertura de regimes de protecção
Jennifer Moutinho               514.513.9556

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

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

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

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

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

ALGARVE
681 Jarry Est          514.273.9638

CONFORT
4057 Boul. St-Laurent            514.987.7666

LATINO
177 Mont-Royal Est             514.849.1153

LISBOA
355 Rachel Est               514.844.3054

AssocIAÇÕes e cluBes

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

centros

aGÊnCIaS
De VIaGenS

aSSIStente
SOCIaL

CAIXA PORTUGUESA
4244 St. Laurent               514.842.8077

BanCOS

DR. THUY TRAN
4270 St-Laurent         514.499.1624 #209

DentIStaS

ALFRED DALLAIRE|MEMORIA
514.277.7778

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

merCearIaS

mOnUmentOS

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

Me. EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200       514.985.2411

nOtÁrIOS

2615 Place Chassé               514.845.0164 
www.ferma.ca

SANDY MARTINS
514.943.7907

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

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

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

TRANSPORTES BENTO COSTA
514.946.1988

tranSPOrteS

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

IMPÉRIO
1292 Jarry                  514.721.5665

reStaUranteS

Câmbio do dólar canadiano
30 DE ABRiL DE 2013

1 EURO = CAD 1.329230
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

QUInta-feIra 2 De maIO
- 30 anOS Da PaSteLerIa nOtre maISOn
- DIVInO eSPírItO SantO 
  na famíLIa DO VaLe
SÁBaDO 4 De maIO
- nOIte De fUnDOS Para a eSCOLa Santa CrUz
- DOmInGa na famíLIa 
  marIa VItaL e jOSé meLO

Bell Fibe: 880
Videotron: 255

CLínICaS

CLÍNICA MÉDICA LUSO
1 Mont-Royal Este                    514.849.2391

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

COntaBILIStaS

ELECTRO-LUSO
225 Gounod                   514.385.1484
 514.385.3541

eLeCtrICIDaDe

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

fUneraIS

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

fOtOGrafIa

traDUçõeS

ImPOrtaDOreS

mercearia 
Portuguesa

4701 st-urbain
514.842.3373

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

essencial
nos negócios

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

inFORMAçãO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO

PRA QUEM ANUNCIA

CanaLIzaDOr
RS PLOMBERIE
7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito         514.725.6531
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†

linhas da mão 
e cartas. 

vidente com 
dons naturais. 

resolve os seus 
problemas sem 

voodoo. 
rosa: 

514 278.3956

VIDente

emPreGOS

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 
serralheiros para 

fabricação e 
instalação com 
ou sem carta de 

competência.
vitor gaspar
514-955-5553

31/2 na rua Bourbonière, para 
casal ou pessoa só. Disponível 
a partir de MAIO.

514-252-8692 
ou 514-255-1023

varina aluminium Inc.
Pessoal para fabricação 

e instalação dos seus 
próprios produtos.

contatar: 514-362-1300
ou no endereço

6327 rua clark em mtl.

aLUGa-Se

emPreGOS

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

johanne
450-628-5472

Precisa-se de um casal para 
viver num prédio para ser “con-
cierge” responsável, honesto, 
com habilidade para pequenas 
reparações. (Preferência ca-
sal) deve(em) falar um pouco 
francês, inglês e português.

514-601-8798

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

514-244-5138 ou
450-462-2558

Bonita casa totalmente renovada. 
A ver para gostar

José Montez

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

Irene morais
courtier immobilier
Cel.: 514.445.5354
imfonseca@sympatico.ca

Para uma visita telefone sem tardar ao 514.445.5354.

bonito duplex
na clark. 

boas 
rendas,casas de 
banho, telhado, 

balcões e 
janelas refeitos

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

514-554-0213 ou
450-641-7389

emPreGOS

Precisa-se de Conductores
para carros funerários

e cangalheiros.
514-640-4270

Precisa-se de senhora para 
máquina de costura, Plain e 
Overlock e trabalhos gerais.

lina: 514-276-2192
urgENTE

Precisa-se de pessoa com ex-
periência para a grelha, e uma 
pessoa que faz a limpeza geral 
e limpe pratos.

Antoine
514-688-1015

Procuro senhora responsá-
vel e honesta com alguma 
experiência para cuidar de 
idosa com mobilidade re-
duzida e fazer várias tare-
fas domésticas na zona do 
Plateau. 

514-767-5959

Procura-se senhora para servir 
ao balcão e fazer sandes numa 
mercearia. fale françês e inglês.

jean:514-842-3558

laval Oeste

Este bungalow 
oferece 

sossego, 
elegância 

e bom gosto 
$257,900

Homem para manutenção ge-
ral de escritórios comerciais, 
para companhia imobiliária, a 
tempo inteiro. 

514-355-7171 ou
info@plexon.ca

4 Anos de saudade
António Pena

O tempo vai passando
Mas de ti ninguém se esquece
As lágrimas vão secando
Mas a dor cá permanece.
Oxalá Deus te possa retribuir
Todo o amor que nos fizeste sentir
Da tua mulher, filhos, nora e netos.

Será celebrada uma missa pelo seu 
eterno descanço, sábado dia 4 de 
maio ás 18h30 na Igreja Santa Cruz.

M E M O R A n D U M

†Precisa-se de pasteleiro a tem-
po inteiro.

514-382-2143

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

514-688-9972

Precisa-se de pessoal com ex-
periência em renovações de 
casas. 

bom salário
514-593-6649

Precisa-se de pessoa para 
limpeza geral, lavagem de 
roupa e passar a ferro. 1 
vez por semana, de 8h à 
16h. Deve ter experiência 
e referência.

514-967-5526

51/2 em Rosemont no sector 
“Petite Patrie” dar referências.  
Livre em junho. 

Para mais informações 
contatar: 514-727-1678.

Alvaro Pereira xabregas baptista
1934-2013

Faleceu em Montreal no dia 28 de abril de 
2013, com 78 anos de idade, o senhor Al-
varo Pereira Xabregas Baptista, natural de 
Albufeira, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa Maria Nascimento, 
sua filha Judith  e esposo Jonathan, seu filho 
Sergio e esposa Cristina, suas netas Emily, 
Alexia, Eva, seu irmão José Casimiro Xabre-
gas e esposa Helena, o seu jà falecido irmão 
Americo e sua esposa Alda, cunhados(as), 
sobrinhos(as) familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
4231, boul. st-laurent, montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O velório será quarta-feira, dia 1 de maio das 17h às 22h, quin-
ta-feira 2 de maio das 8h30 às 9h30 e segue-se para a mis-
sa de corpo presente que vai ser pelas 10h00 na Igreja Santa 
Cruz. Vai ser sepultado no cemitério Notre-Dame des Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

† margarida Da silva cachão
1925-2013

Faleceu no hospital Garcia da Orta, em 
Almada no dia 30 abril de 2013. Deixa na 
dor seus filhos, Turibio Moreira (Fernan-
da) Carlos Moreira, Julia Moreira (João) e 
Emilia Moreira (Rogério). Seus netos, Ma-
rie Moreira, Francisco Moreira, Carla de 
Sousa, Paula de Sousa, Leandro Morei-
ra, Luis Moreira, Ricardo Moreira, Sérgio 
Sequeira e Claúdio Moreira, 12 bisnetos, 
primos, e restante familiares
A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, 
se lhes associaram neste momento de 
dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

josé manuel carvalho Pimentel
Faleceu em Montreal no dia 25 de abril de 
2013, com 65 anos de idade, o senhor José 
Manuel Carvalho Pimentel natural da Ribei-
ra Quente, Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa, a Senhora Maria 
de Fátima Medeiros, seus filhos Donny e 
Rodney, sua mãe Maria de Lourdes Pimen-
tel, sua sogra Maria da Glória Oliveira, sua 
irmã Glória (José Braga), cunhados/as, so-
brinhos/as, familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres, estiveram a cargo de: 
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-Talon E., montreal
514. 277.7778 www.memoria.ca
Eduino martins
A missa corpo presente teve lugar segunda-feira dia 29 de Abril 
às 11h00, na igreja Ste. Ambroise, seguindo depois para o ce-
mitério Notre-Dame-Des-Neiges onde será sepultado. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, 
de qualquer forma, se lhes associaram neste momento de dor. 
A todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem Hajam

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

514-977-3248
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PAlAVrAs cruzAdAs
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HOrIzONTAIs: 1. Cortês. Fazer doação de. 2. Conjunto de ob-
jectos de arte ou de qualquer ciência. Sobressalto. 3. O espaço 
aéreo. Contr. da prep. em com o art. indef. um. Terceira vogal 
(pl.). 4. Avança. Jibóia. Jornada. 5. Hasteado. 6. Insignificância 
(fig.). Repercussão. 7. Avivar. 8. Mulher de estatura muito mais 
baixa que a normal. Mulher que cria criança alheia. Espaço de 
12 meses. 9. Sétima nota da escala musical. Passado. Indica 
lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 10. 
Frade que não exerce cargos superiores. Última palavra de 
cada um dos cantores, quando se trata de cantigas ao desafio. 
11. Emanação. Coisa repelente.

vErTIcAIs: 1. Cortês. Fazer doação de. 2. Conjunto de objec-
tos de arte ou de qualquer ciência. Sobressalto. 3. O espaço 
aéreo. Contr. da prep. em com o art. indef. um. Terceira vogal 
(pl.). 4. Avança. Jibóia. Jornada. 5. Hasteado. 6. Insignificância 
(fig.). Repercussão. 7. Avivar. 8. Mulher de estatura muito mais 
baixa que a normal. Mulher que cria criança alheia. Espaço de 
12 meses. 9. Sétima nota da escala musical. Passado. Indica 
lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.). 10. 
Frade que não exerce cargos superiores. Última palavra de 
cada um dos cantores, quando se trata de cantigas ao desafio. 
11. Emanação. Coisa repelente.

soluÇão dA seMAnA PAssAdA
Horizontais: 1. Ásia, Saco. 2. Escriba. 3. Ia, Até, Aipo. 4. Efebo, Sem. 5. 
Lote, Ota, Rã. 6. Ralo, Alar. 7. Ar, Avo, Asir. 8. Mar, Ataca. 9. Oral, Uno, 
Em. 10. Meditar. 11. Paio, Eril.
verticais: 1. Fiel, Amor. 2. Aforrar. 3. Se, Eta, Rama. 4. Isabela, Lei. 5. 
Acto, Ovo, Do. 6. Ré, Ui. 7. Si, Ata, Ante. 8. Aba, Alatoar. 9. Cais, Asa, Ri. 
10. Perrice. 11. Romã, Ramo.

81

38

3

A sENHOrA DA gAIOlA
A entrada de exércitos invasores num país traz consigo a de-
pradação, o latrocinar mais violento. No caso da invasão dos 
mouros na Lusitânia terá sido muito pior, não só pelo roubo à 
mão armada, como pela incompatibilidade religiosa. Daí que 
em algumas terras de cristãos, os habitantes se vissem força-
dos a esconderem nos lugares mais recônditos da sanha dos 
infiéis as imagens que lhes eram mais queridas.
Foi o que sucedeu, segundo reza a lenda ou a tradição, com a 
imagem de Nossa Senhora, ali nas Cortes, a uma curta légua 
a sul de Leiria.
Um dia, em mui recuados tempos, uns pastores internaram-se, 
com seus rebanhos, mato a dentro, na direcção do sul, sempre 
mais e mais dentro de densas brenhas. E heis se não quando 
topam com uma linda imagem da Virgem Mãe de Jesus, iriante, 
encastoada num tronco de árvore.
Os pastores ajoelharam reverentemente e logo construíram 
uma cabana de ramos de árvores e mato para a entronizarem, 
cabana essa que mais parecia uma gaiola.
A notícia correu célere e trouxe à pequena choça as gentes das 
vizinhanças e, depois, a de lugares mais distantes, que à San-
ta Imagem começaram a chamar a Senhora da Gaiola, como 
ainda hoje é conhecida, venerada e festejada e já considerada 
Padroeira da freguesia das Cortes.

Homem de ferro 3
Homem de Ferro 3 O fim da trilogia solo de 

Tony Stark tem as maiores cenas de ação da 
série, porém perde o que tinha de melhor, respeito 
à inteligência dos espectadores. Resultado: Ho-
mem de Ferro 3 é o pior da franquia até aqui.
O primeiro sinal de problema é a narração em off. 

Stark, traumatizado depois dos eventos de Os Vinga-
dores, começa a contar como sua vida mudou depois 
de encarar o Mandarim. Não há justificativa alguma 
para explicar fatos mais do que claros e o recurso é 
apenas uma muleta do inseguro diretor Shane Black.

O roteiro assinado pelo próprio cineasta em parceria 
com Drew Pearce desvirtua a ótima série Extremis 
dos quadrinhos de Warren Ellis e Adi Granov, igno-
rando alguns de seus melhores detalhes, como as no-
vas capacidades do protagonista. A trama está cheia 
de furos e o filme falha ao tentar seguir o estilo de co-
média de Os Vingadores, afinal muitas piadas caem 
no pastelão. Mandarim é, acredite, o alívio cômico. É 
como fazer do Coringa de Cavaleiro das Trevas um 
palhaço e não um maníaco.
Além disso, não dá para entender algumas atitudes 

dos personagens. O ataque de Mandarim à casa de 
Tony Stark, mostrado extensivamente nos trailers, 
é muito bem feito e extremamente divertido, mas é 
uma reação exagerada a uma provocação desnecessá-
ria do herói. Essa é uma das situações questionáveis 
da produção, porém não é a única.
No final das contas, ficamos sem saber o que o vilão 

realmente quer com seu plano. Ele tem um problema 
pessoal com Stark? O filme dá a entender que sim, 
entretanto a única cena que indicaria essa rivalidade 
é absurdamente fraca e não se justificaria nem se fos-
sem duas crianças do jardim da infância.
Embora o visual dos capangas sob efeito da tec-

nologia Extremis não funcione e seja clichê (olhos 
vermelhos para inimigos, sério?), a ação e os efeitos 
especiais são sensacionais. Como já era esperado, a 
qualidade visual da pós-produção deixa as batalhas 
fáceis de entender, são divertidas e apresentam uma 
imensa variedade de armaduras. É ótimo ver também 
o herói enfrentar desafios sem suas armas em alguns 

momentos.
Faz muito sentido Tony entrar em ação somente 

com suas habilidades humanas. No começo do filme 
ele se mostra viciado no poder e passa todo tempo 
ocupado em criar novas armas e funções para suas 
armaduras. Graças a essa obsessão, Stark nunca es-
teve mais a vontade como Homem de Ferro e seu 
desempenho em batalha parece um número de dança 
coreografado, com movimentos harmônicos - ainda 
mais em 3D. Este recurso, por sinal, evoluiu muito 
em relação a Capitão América, mas ainda é dispensá-
vel na maior parte do tempo.
Depois de Os Vingadores, a Marvel parecia saber 

muito bem como conduzir suas produções, porém 
Homem de Ferro 3 quebra parte do encanto. A pro-
dução tem momentos capazes de empolgar os espec-
tadores com suas belas imagens, algumas boas piadas 
e Downey Jr. ainda perfeito no papel de Tony Stark. 
Entretanto, as ideias novas se mostram problemáticas 
e a obra falha não só como filme, mas também como 
adaptação dos quadrinhos graças ao roteiro fraco e 
direção inconsistente.
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Desp. Aves 1-1 sporting b
Leixões 1-1 Penafiel

feirense 3-1 freamunde
Naval 0-0 Trofense

Benfica B 1-1 Arouca
sc braga b 0-0 marítimo b
belenenses 2-1 Atlético cP

Tondela 2-2 sp. covilhã
Portimonense 2-1 uD Oliveirense

u. madeira 4-2 v. guimarães b
santa clara 2-2 fc Porto b

rESULTADO
sp. covilhã 04/05 Portimonense

fc Porto b 04/05 feirense
sporting b 04/05 Tondela

v. guimarães b 04/05 leixões
Penafiel 04/05 Santa Clara
Trofense 04/05 Benfica B

uD Oliveirense 05/05 Desp. Aves
Arouca 05/05 Naval

marítimo b 05/05 belenenses
Atlético cP 05/05 u. madeira
freamunde 05/05 sc braga b

próximA jOrnADA

desPorto

1-Benfica	 73	 27	 23	 4	 0	 72	 16
2-FC	Porto	 69	 27	 21	 6	 0	 63	 12
3-P.	Ferreira	 50	 27	 13	 11	 3	 40	 26
4-SC	Braga	 46	 27	 14	 4	 9	 55	 39
5-Estoril	Praia	 38	 27	 11	 5	 11	 41	 34
6-V.	Guimarães	 37	 27	 10	 7	 10	 33	 44
7-Rio	Ave	 36	 27	 10	 6	 11	 32	 40
8-Sporting	 36	 27	 9	 9	 9	 31	 34
9-Marítimo	 34	 27	 8	 10	 9	 31	 41
10-Nacional	 34	 27	 9	 7	 11	 39	 46
11-V.	Setúbal	 26	 27	 7	 5	 15	 29	 51
12-Gil	Vicente	 25	 27	 6	 7	 14	 28	 46
13-Académica	 24	 27	 5	 9	 13	 30	 42
14-Moreirense	 21	 27	 4	 9	 14	 25	 44
15-Olhanense	 21	 27	 4	 9	 14	 25	 41
16-Beira-Mar	 20	 27	 4	 8	 15	 29	 47

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Estoril	Praia	2-1	SC	Braga
FC	Porto	2-0	V.	Setúbal

Gil	Vicente	2-0	Olhanense
Rio	Ave	2-1	Beira-Mar

V.	Guimarães	2-2	P.	Ferreira
Sporting	2-1	Nacional

Académica	1-0	Moreirense
Marítimo	1-2	Benfica

rESULTADO

Moreirense	03/05		15:00	SC	Braga
Nacional	04/05		15:30	FC	Porto

V.	Setúbal	05/05		11:00	Académica
Beira-Mar	05/05		11:00	Marítimo
Olhanense	05/05		11:00	Rio	Ave

V.	Guimarães	05/05		13:00	Gil	Vicente
P.	Ferreira	05/05		15:15	Sporting
Benfica	06/05		15:00	Estoril	Praia

próximA jOrnADA

1-jackson martínez
FC Porto 25
3-lima 
Benfica, SC Braga 17
2-óscar cardozo 
Benfica 16
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

MARCADORES

1-Belenenses	 87	 38	 27	 6	 5	 69	 36
2-Arouca	 66	 38	 19	 9	 10	 57	 42
3-Leixões	 64	 38	 17	 13	 8	 45	 31
4-Sporting	B	 59	 38	 15	 14	 9	 55	 41
5-UD	Oliveirense	 57	 38	 15	 12	 11	 50	 44
6-Portimonense	 57	 38	 15	 12	 11	 53	 45
7-Benfica	B	 56	 38	 14	 14	 10	 65	 49
8-Desp.	Aves	 56	 38	 13	 17	 8	 42	 39
9-Santa	Clara	 55	 38	 14	 13	 11	 51	 43
10-Penafiel	 54	 38	 14	 12	 12	 41	 38
11-Tondela	 52	 38	 14	 10	 14	 47	 52
12-FC	Porto	B	 51	 38	 13	 12	 13	 46	 45
13-U.	Madeira	 50	 38	 11	 17	 10	 41	 39
14-Feirense	 46	 38	 12	 10	 16	 53	 57
15-Atlético	CP	 44	 38	 12	 8	 18	 43	 56
16-Naval	 41	 38	 13	 14	 11	 48	 47
17-SC	Braga	B	 40	 37	 10	 12	 15	 34	 45
18-Marítimo	B	 39	 38	 11	 6	 21	 32	 44
19-Trofense	 39	 38	 9	 12	 17	 34	 49
20-Sp.	Covilhã	 34	 38	 6	 16	 16	 36	 48
21-Freamunde	 31	 38	 7	 10	 21	 42	 68
22-V.	Guimarães	B	 28	 37	 5	 13	 19	 23	 49

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

 P j v E D
1-chaves 55 29 15 10 4
2-ribeirão 55 29 15 10 4
3-Mirandela 52 29 15 7 7
4-Vizela 51 29 14 9 6
5-Limianos 45 29 12 9 8
6-Tirsense 42 29 10 12 7
7-Famalicão 42 29 11 9 9
8-Fafe 37 29 9 10 10
9-Varzim 37 29 7 16 6
10-Boavista 37 29 9 10 10
11-Amarante 32 29 7 11 11
12-Vilaverdense FC 32 29 7 11 11
13-Gondomar 30 29 6 12 11
14-GD Joane 28 29 7 7 15
15-Infesta 24 29 7 3 19
16-Padroense 21 29 5 6 18

Zona norte

 P j v E D
1-Ac. viseu 55 29 15 10 4
2-cinfães 52 29 14 10 5
3-Sp. Espinho 48 29 13 9 7
4-Pampilhosa 46 29 13 7 9
5-Operário 45 29 12 9 8
6-Benf.C.Branco 45 29 12 9 8
7-Sousense 40 29 10 10 9
8-Anadia 40 29 12 4 13
9-Coimbrões 37 29 8 13 8
10-S. João Ver 37 29 10 7 12
11-AD Nogueirense 35 29 9 8 12
12-Tourizense 34 29 8 10 11
13-Cesarense 33 29 8 9 12
14-Lusitânia 28 29 6 10 13
15-Bustelo 28 29 5 13 11
16-Tocha 19 29 3 10 16

Zona Centro

 P j v E D
1-farense 62 29 18 8 3
2-mafra 61 29 18 7 4
3-Sertanense 51 29 15 6 8
4-Torreense 51 29 15 6 8
5-Oriental 49 29 15 4 10
6-U. Leiria 46 29 13 7 9
7-1º Dezembro 44 29 11 11 7
8-Fátima 40 29 12 4 13
9-Casa Pia 39 29 9 12 8
10-Pinhalnovense 35 29 9 8 12
11-Louletano 35 29 9 8 12
12-Quarteirense 33 29 7 12 10
13-Fut. Benfica 30 29 8 6 15
14-Carregado 23 29 5 8 16
15-Oeiras 21 29 4 9 16
16-Ribeira Brava 16 29 4 4 21

Zona Sul

SeGUnDa DIVISãO

uma ronda que deixou tudo 
na mesma na frente, e Com 
isso mudou tanta Coisa
A vitória do Benfica no Es-

tádio dos Barreiros dei-
xa o título ainda mais perto 
do Estádio da Luz. A três 
jornadas do fim, as águias 
continuam a ter quatro pon-
tos de vantagem sobre o F.C. 
Porto, após um jogo sofrido 
no Funchal. Um golo de pe-
nalty e um autogolo fizeram 
o triunfo suado e muito cele-
brado.
Ora por falar em penalty, 

não deixa de ser curioso que 
o Benfica tenha beneficiado 
de um e o tenha concretizado, 
enquanto o F.C. Porto também 
beneficiou de um e falhou-o. 
Os encarnados tiveram onze 
penalties ao longo da época e 
concretizaram dez, o F.C. Por-
to marcou cinco em dez. O que 
marca uma clivagem.
É verdade que com o V. Se-

túbal, o desperdício do penal-
ty não foi dramático, o F. C. 
Porto venceu na mesma, mas 
o mesmo não aconteceu com o 
Marítimo e com o Olhanense: 
os azuis perderam aí quatro 
pontos. Feitas as contas, são 
também quatro pontos que 
deixam o Benfica de sorriso 
nos lábios.
Esta foi também a jornada 

em que o Estoril deixou o Sp. 
Braga a cambalear. É certo 
que este Braga tem sido uma 
equipa frágil fora de casa, 
onde só conquistou 18 dos 39 
pontos disputados, mas é certo 
também que o Estoril é uma 
daquelas equipas que joga me-
lhor do que a pontuação indica. 
Ora por isso este era um jogo 
do campeonato deste Estoril e 
a equipa venceu-o. O que lhe 
serviu para regressar ao quinto 
lugar e ficar mais perto da Liga 
Europa. Mas serviu também 
ao P. Ferreira para ganhar um 

ponto ao Sp. Braga e garantir 
outro folgo na corrida ao so-
nho épico da Champions.
O Paços empatou em Gui-

marães naquele que arrisca 
ser o jogo mais estranho do 
campeonato: sem público nas 
bancadas, sem transmissão te-
levisiva, quase na clandestini-
dade. As equipas estranharam 
o ambiente, claro, e por isso só 
despertaram na segunda parte: 
nessa altura fizeram quatro go-

los.
O empate que o P. Ferreira 

arrancou aos 88 minutos, num 
golo de Caetano (terceira vez 
que marca saído do banco esta 
época), deixa a equipa com 
quatro pontos de vantagem no 
terceiro lugar. O V. Guima-
rães, por outro lado, perdeu o 
quinto lugar, numa luta desne-
cessária: já garantiu a Europa.

Ora por falar em Europa, con-
vém dizer que a luta continua 
animada. Sobretudo às custas 
de um Sporting que insiste 
em ganhar nos minutos finais: 
pela terceira vez a formação de 
Jesualdo chegou ao triunfo em 
cima da hora, tornando a vi-

tória mais saborosa e o sonho 
modesto mais próximo.
O Sporting permanece a dois 

pontos do Estoril, e do quinto 
lugar com acesso à Liga Eu-
ropa, com mais um ponto do 
que o Nacional e em igualdade 
com o Rio Ave: a formação de 
Vila do Conde deu a segunda 
sapatada na curva descendente 
e venceu o Beira Mar com um 
golo no último minuto.
Foi a segunda vitória do Rio 

Ave nos últimos dez jogos e 
foi a terceira derrota do Beira 
Mar nos últimos quatro jogos, 
ele que insiste em manter o 
último lugar. Mesmo assim 
a equipa de Costinha ainda 
continua viva: fá-lo sobretudo 
porque Moreirense e Olhanen-
se teimam em falhar tam bém.
Em jogos com concorrentes 

diretos, o Moreirense foi der-
rotado em Barcelos e o Olha-
nense perdeu em Coimbra, 
onde os algarviso reencontra-
ram Sérgio Conceição. Gil Vi-
cente e Académica podem por 
isso respirar melhor, mas ape-
nas isso. Isto ainda está muito 
longe de ter acabado: e ainda 
bem.
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Man. City 2-1 West Ham
Everton 1-0 Fulham

Southampton 0-3 West Bromwich
Stoke City 1-0 Norwich City

Wigan Athletic 2-2 Tottenham
Newcastle 0-6 Liverpool

Reading 0-0 QPR
Chelsea 2-0 Swansea City
Arsenal 1-1 Man. United

Aston Villa 6-1 Sunderland

 P j v E D
1-man. united 85 35 27 4 4
2-man. city 71 34 21 8 5
3-Chelsea 65 34 19 8 7
4-Arsenal 64 35 18 10 7
5-Tottenham 62 34 18 8 8
6-Everton 59 35 15 14 6
7-Liverpool 54 35 14 12 9
8-West Bromwich 48 34 14 6 14
9-Swansea City 42 34 10 12 12
10-West Ham 42 35 11 9 15
11-Fulham 40 35 10 10 15
Stoke City 40 35 9 13 13
13-Southampton 39 35 9 12 14
14-Norwich City 38 35 8 14 13
15-Sunderland 37 35 9 10 16
16-Aston Villa 37 35 9 10 16
17-Newcastle 37 35 10 7 18
18-Wigan Athletic 32 34 8 8 18
19-QPR 25 35 4 13 18
20-Reading 25 35 5 10 20

Inglaterra
PremIer league

CamPeOnatOS eUrOPeUS - reSULtaDOS e CLaSSIfICaçãO

Rayo Vallecano 2-2 Osasuna
Levante 0-1 Celta de Vigo

Athletic 2-2 Barcelona
At. Madrid 1-2 Real Madrid

Zaragoza 3-2 Mallorca
Espanyol 0-1 Granada

Málaga 2-1 Getafe
Valladolid 1-1 Sevilla

Real Sociedad 4-2 Valencia
Real Betis 1-1 Deportivo

 P j v E D
1-barcelona 85 33 27 4 2
2-real madrid 74 33 23 5 5
3-At. Madrid 68 33 21 5 7
4-Real Sociedad 58 33 16 10 7
5-Málaga 53 33 15 8 10
6-Valencia 53 33 15 8 10
7-Real Betis 49 33 14 7 12
8-Rayo Vallecano 46 33 14 4 15
9-Getafe 44 33 12 8 13
10-Sevilla 43 33 12 7 14
11-Espanyol 43 33 11 10 12
12-Valladolid 40 33 10 10 13
13-Levante 40 33 11 7 15
14-Athletic 37 33 10 7 16
15-Osasuna 33 33 8 9 16
16-Granada 32 33 8 8 17
17-Deportivo 31 33 7 10 16
18-Celta de Vigo 30 33 8 6 19
19-Zaragoza 30 33 8 6 19
20-Mallorca 28 33 7 7 19

eSPanha
lIga BBVa

Lille 3-3 Sochaux
Lorient 0-1 Marseille

Valenciennes 0-0 Nancy
AC Ajaccio 2-1 Montpellier

Bordeaux 0-0 Stade de Reims
Brest 0-2 Rennes

Bastia 0-0 Toulouse
Lyon 1-1 Saint-Étienne

Nice 3-1 Troyes
Évian TG 0-1 Paris SG

 P j v E D
1-Paris sg 73 34 22 7 5
2-marseille 64 34 19 7 8
3-Lyon 60 34 17 9 8
4-Saint-Étienne 58 34 15 13 6
5-Lille 57 34 15 12 7
6-Nice 57 34 16 9 9
7-Lorient 50 34 13 11 10
8-Montpellier 48 34 14 6 14
9-Bordeaux 48 34 11 15 8
10-Rennes 45 34 13 6 15
11-Toulouse 42 34 10 12 12
12-Valenciennes 41 34 10 11 13
13-Bastia 40 34 11 7 16
14-Stade de Reims 38 34 9 11 14
15-AC Ajaccio 38 34 9 13 12
16-Nancy 35 34 8 11 15
17-Évian TG 34 34 8 10 16
18-Sochaux 34 34 8 10 16
19-Brest 29 34 8 5 21
20-Troyes 28 34 5 13 16

França
lIgue 1

Atalanta 1-1 Bologna
Cagliari 0-1 Udinese
Pescara 0-3 Napoli

Sampdoria 0-3 Fiorentina
Chievo 0-1 Genoa

Palermo 1-0 Internazionale
Torino 0-2 Juventus

Parma 0-0 Lazio
Roma 4-0 Siena

Milan 4-2 Catania

 P j v E D
1-juventus 80 34 25 5 4
2-Napoli 69 34 20 9 5
3-Milan  62 34 18 8 8
4-Fiorentina 61 34 18 7 9
5-Roma 55 34 16 7 11
6-Udinese 54 34 14 12 8
7-Internazionale 53 34 16 5 13
8-Lazio 52 34 15 7 12
9-Catania 48 34 13 9 12
10-Cagliari 42 34 11 9 14
11-Parma 40 34 10 10 14
12-Bologna 40 34 10 10 14
13-Chievo 39 34 11 6 17
14-Atalanta 39 34 11 8 15
15-Sampdoria  38 34 10 9 15
16-Torino 36 34 8 13 13
17-Palermo 32 34 6 14 14
18-Genoa 32 34 7 11 16
19-Siena 30 34 9 9 16
20-Pescara 22 34 6 4 24

ItálIa
SerIe a

ueFa
euroPa league

lIga doS
       CamPeõeS

QuArTOs-DE-fINAl 1ª Mão 2ª Mão 
Málaga -B. Dortmund   0-0     2-3  
Bayern M.-Juventus   2-0     2-0
R. Madrid-Galatasaray   3-0     2-3
Paris SG-Barcelona   2-2   1-1

QuArTOs-DE-fINAl 1ª Mão 2ª Mão 
Chelsea-Rubin Kazan   3-1    2-3
Tottenham-FC Basel   2-2  2-2 (1-4)
Fenerbahçe -Lazio   2-0  1-1
Benfica-Newcastle   3-1  1-1

SOBe e desCe

Pedro Barbosa

fINAl
sc brAgA 1-0 POrTO

mEIAs-fINAIs
 1ª Mão 2ª Mão
Guimarães - Belenenses   2-0    0-1
P. Ferreira - Benfica   0-2    1-1

mEIAs-fINAIs 1ª Mão 2ª Mão

Bayern M.-Barcelona   0-4 01/05
B. Dortmund-R. Madrid   4-1   0-2

mEIAs-fINAIs 1ª Mão 2ª Mão 
Fenerbahçe -Benfica 25/04 02/05
FC Basel-Chelsea 25/04 02/05

o que fiCou do derby

O que este derby nos apre-
sentou?
1. Estádio cheio com 62.553 

adeptos. Excelente comporta-
mento dos adeptos do Benfica 
a puxarem pela sua equipa, mas 
a falange de adeptos do Spor-
ting não ficou atrás. Fizeram-se 
notar. O futebol é também este 
colorido dado pelos adeptos 
num jogo que decorreu sem 
problemas
2. Benfica forte, com maturida-

de a revelar qualidade e eficácia 
onde tudo realmente se decide. 
Os golos são o reflexo disso.
3. Sporting bem organizado, 

com personalidade mas a fal-
tar-lhe capacidade para decidir 
nos últimos 30 metros.
4. Este derby merecia melhor 

arbitragem. Jogo com casos 
polémicos e más decisões. João 
Capela usou de um critério lar-
go (como se costuma dizer) e 
este é para mim um compor-
tamento que deve ser utilizado 
pelos árbitros, interrompendo 
menos vezes e com isto au-
mentar o tempo útil de jogo 
mas esta gestão do jogo tem de 
ser feita correctamente. Actuar 
desta forma não significa que 
não tenha de marcar as faltas 
que têm de ser marcadas e não 
aja disciplinarmente com aque-
les que têm entradas à margem 
da lei. Assistiu-se a incoerência 
nas decisões e por isso uma 
má arbitragem. Maxi Pereira 
terminar o jogo sem amarelo é 

surpreendente e revela no fun-
do a infeliz actuação de uma 
forma global de João Capela.
5. Momento do jogo: minuto 36
O golo de Sálvio deu vanta-

gem ao Benfica. Sem nada o 
fazer prever, e merecer, foi o 
clique para uma mudança de 
comportamento da equipa.
6. Jesus ultrapassou a etapa 

de montanha. Venceu e vê cada 
vez mais perto a possibilidade 
de ser campeão. Este jogo as-
sumia um momento importante 
para a confiança e demonstra-
ção de força da equipa. Não foi 
dos melhores jogos e aqui mé-
rito para o Sporting mas a qua-
lidade individual dos seus jo-
gadores foi determinante para 
a resolução do jogo. O Benfica 
voltou a revelar dificuldades 
quando o adversário não per-
mite que jogue como gosta e 
lhe retira espaço. Controlando 
e limitando Matic, o início de 
construção não sai como habi-
tual e o jogo directo para Car-
dozo e Lima não é alternativa 
como se verificou. A verdade é 
que após algumas dificuldades 
sentidas, surge um golo e com 
isso uma mudança na intensi-
dade, na agressividade e na for-
ma mais rápida e galvanizadora 
como a equipa se comporta.
7. Jesualdo Ferreira saiu der-

rotado da Luz mas tem tido 
um discurso e uma postura de 
vencedor. A organização que o 
Sporting apresentou, a aborda-
gem que fez e a forma persona-
lizada que demonstrou revelam 
o trabalho de qualidade que tem 
feito. É certo e Jesualdo tem 
essa consciência que o trabalho 

feito é apenas um pequeno per-
curso daquilo que falta percor-
rer até se atingir um Sporting 
forte e preparado para as mara-
tonas. Mas depois da desorga-
nização, do caos que a equipa 
viveu e apresentou é bom ver 
um caminho e ter o tempo para 
ir consolidando e atingir outros 
níveis competitivos. Nem todos 
os problemas estão resolvidos 
e aquele último terço ofensivo 
tem muito para melhorar. Só 
assim as vitórias podem surgir 
com a regularidade pretendida.
8. Movimentação nos bancos. 

Jesualdo foi seguro nas substi-
tuições, privilegiando a organi-
zação. É certo que as lesões não 
ajudaram mas esperava por Car-
rillo nos últimos 16 minutos. Je-
sus tem um onze forte e alterna-
tivas válidas e num momento de 
alguma fragilidade e dificuldade 
soube mexer bem. A entrada de 
Ola John voltou a equilibrar a 
balança e consolidou mais tarde 
com André Gomes.
9. Estreias no derby: o primei-

ro para os jovens Dier, André 
Martins, Ilori e Bruma. Todos 
eles com exibição segura e per-
sonalizada, a mostrar que um 
jogo desta natureza não os inti-
midou. Venham mais, parecem 
dizer estes jovens.
P.S.: A quatro jornadas do fim 

o Paços de Ferreira tem garan-
tida a melhor classificação de 
sempre da sua história. Parabéns 
mas o sonho ainda não acabou. 
Luta tremenda pelo lugar euro-
peu que falta e pelos dois que 
descem. Cinco equipas lutam 
desesperadamente pela salva-
ção. Que final de Liga!!!

os alemães e a sua ideia
Faço a pergunta, retória, a mim mesmo antes de co-

meçar a escrever: isto é um sobe ou um desce?
Isto é o 8-1 da Alemanha à Espanha e a pergunta é de 

facto apenas retória. Trata-se obviamente de um sobe. 
Ao escolher este caminho não pretendo ignorar os er-

ros de Barcelona e Real Madrid, os individuais e sobretudo os co-
letivos. Prefiro apenas valoriar a excelência de Bayern Munique e 
Borussia Dortmund. E, sinceramente, acho que foram muito mais 
os alemães a ganhar do que os espanhóis a perder, se é que no 
futebol as coisas podem ser colocadas assim. Mais do que falar 
nos jogos, que toda a gente viu, interessa-me a diferença entre 
o futebol alemão e o espanhol. Um construído a partir da certeza 
de que quanto melhor for a Liga melhor serão as suas equipas. O 
outro feito à medida de dois clubes que quase sempre parecem 
mais importantes do que o todo. Bayern e Dortmund são dife-
rentes entre si. Um rico, poderoso. O outro trabalhado a partir de 
uma situação de quase bancarrota. Um e outro têm em comum 
jogadores de qualidade, treinadores que ficam tempo suficiente 
nos clubes, paciência, estabilidade e uma ideia. A base de am-
bos é um bom campeonato, saudável, com estádios cheios e a 
inveja de quem realmente gosta de ver jogar bom futebol. Nestes 
jogos da Liga dos Campeões os alemães nunca duvidaram. Ou 
se duvidaram esconderam-no muito bem. Eles sabem que são 
fortes e não temeram o futebol dos adversários. Em Munique, o 
Barcelona nunca dispôs de espaço, num jogo que as decisões 
erradas do árbitro tornou acidentado. Tito Vilanova achou que o 
hábito de ter a bola seria suficiente para evitar a cavalgada dos 
homens de ataque do Bayern. Montou mal o onze, demasiado 
leve, e não corrigiu. Em Dortmund, o Real Madrid pareceu sem-
pre muito preocupado em manter-se equilibrado. Infelizmente 
para José Mourinho os jogadores não entenderam que para isso 
começava por ser necessária a mesma dose de agressividade 
do adversário. Os três médios pretendiam reforçar a posse de 
bola, mas o real Madrid nunca foi uma equipa suficientemente 
regular atrás e no meio-campo. Por outro lado, ao retirar Ozil do 
centro do campo Mourinho acabou por não ter quem fizesse fun-
cionar Ronaldo e Higuain. O Real não pensou de facto em discu-
tir o jogo a partir da ideia de que era possível fazer golos em Dort-
mund, antes tentando controlar o adversário. Falhou. Apesar de 
o futebol alemão ter esmagado o futebol espanhol, todos temos 
noção de que 8-1 não é a distância que os separa. E é por isso 
que ninguém se atreve a escrever que Barcelona e Real Madrid 
já foram. Como dizia José Mourinho antes do jogo, a única coisa 
certa no futebol é que há sempre algo novo para acontecer. A 
frase faz ainda mais sentido depois destes dois inacreditáveis 
desafios das meias-finais da Liga dos Campeões, sem dúvida o 
melhor e mais intenso futebol do mundo.
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sobe e DeSCe

1-Impact	Montréal		 7	 5	 1	 1	 9	 5	 16
2-Houston	Dynamo	 8	 4	 2	 2	 12	 9	 14
3-NY	Red	Bulls	 10	 4	 2	 4	 15	 13	 14
4-Sporting	KC	 9	 4	 2	 3	 10	 8	 14
5-Columbus	Crew	 8	 3	 3	 2	 12	 7	 12
6-Philadelphia	Union	 8	 3	 2	 3	 10	 12	 11
7-NE	Revolution	 7	 2	 2	 3	 4	 6	 8
8-Chicago	Fire	 8	 2	 1	 5	 6	 14	 7
9-Toronto	FC	 8	 1	 4	 3	 10	 12	 7
10-DC	United	 8	 1	 1	 6	 4	 13	 4

	 	 J	 V	 E	 D	 GM	GS	 P
GRUPO	ESTE

1-FC	Dallas	 9	 6	 2	 1	 15	 9	 20
2-LA	Galaxy	 7	 4	 2	 1	 12	 4	 14
3-Portland	Timbers	 8	 3	 4	 1	 14	 11	 13
4-Chivas	USA	 8	 3	 2	 3	 12	 11	 11
5-Real	Salt	Lake	 9	 3	 2	 4	 7	 9	 11
6-SJ	Earthquakes	 9	 2	 4	 3	 8	 11	 10
7-Vancouver	Whitecaps	 8	 2	 3	 3	 9	 11	 9
8-Colorado	Rapids	 9	 2	 3	 4	 7	 9	 9
9-Seattle	Sounders	 6	 1	 2	 3	 3	 5	 5

	 	 J	 V	 E	 D	 GM	GS	 P
GRUPO	OESTE

QuINTA, 2 mAIO
POrTlAND TImbErs 22H30 NE rEvOluTION

sábADO, 4 mAIO
cOlumbus crEw 16H00 NY rED bulls

sj EArTHQuAKEs 16H00 ImPAcT mONTréAl
PHIlADElPHIA uNION 16H00 sEATTlE sOuNDErs

cOlOrADO rAPIDs 21H00 TOrONTO fc
rEAl sAlT lAKE 21H00 vANcOuvEr wHITEcAPs

DOmINgO, 6 mAIO
sPOrTINg Kc 17H00 cHIvAs usA

lA gAlAxY 23H00 HOusTON DYNAmO

DOmINgO, 28 AbrIl
HOusTON DYNAmO 1-1 cOlOrADO rAPIDs

cHIvAs usA 2-2 sj EArTHQuAKEs
rEAl sAlT lAKE 0-2 lA gAlAxY

sPOrTINg Kc 2-3 POrTlAND TImbErs
NE rEvOluTION 2-0 PHIlADElPHIA uNION

cOlumbus crEw 3-0 Dc uNITED
sábADO, 27 AbrIl

ImPAcT mONTréAl  2-0 cHIcAgO fIrE
TOrONTO fc 1-2 NY rED bulls

vANcOuvEr wHITEcAPs 2-2 fc DAllAs

o risCo e os erros
de João CaPela
Tenho dois pontos de vista sobre a arbitragem de 

João Capela. Um baseado no que vi, em serviço, na 
Luz; outro a partir da análise dos lances na televisão. 

Na Luz achei que João Capela tentou fazer aquilo que se designa 
por deixar jogar. Na prática significa que o árbitro permite cho-
ques e não apita aquelas faltas de faz-de-conta. Pessoalmente, isto 
agrada-me. Há muitos anos que identifico as quedas fáceis como 
um dos problemas que afetam a qualidade do nosso futebol. Cul-
pa de jogadores, treinadores mas também dos árbitros. Ou seja, 
gosto de árbitros que deixam jogar, irritam os futebolistas fiteiros, 
contribuem para o jogo. Um critério assim expõe mais o árbitro. 
Os jogadores não estão habituados e protestam, até porque têm de 
correr mais. Os adeptos não sabem observar futebol assim (em-
bora fiquem todos contentes quando vêem apitar desta forma em 
Inglaterra ou na Alemanha) e criticam. Os dirigentes nem se fala. 
A bola corre muito, aumenta o tempo útil, logo a possibilidade de 
se jogar mais e haver contacto. Dito isto, fiquei com a sensação 
de que João Capela deixou escapar algumas faltas (claro), nada 
especialmente grave. Sobre os lances polémicos, isto: falta de 
Garay sobre Wolfswinkel, que foi demasiado holandês e tentou 
rematar. Dúvida sobre o lance entre Maxi e Capel. Falta de Maxi 
sobre Viola, perto do fim. Depois de ver o jogo na televisão con-
firmei que de facto João Capela deixou escapar algumas faltas e 
poupou nos cartões amarelos. Mas no essencial ajudou a partida, 
permitindo um derby vivo, corrido, agradável e intenso. Sobre os 
lances de que se fala, confirmei que ficou por marcar uma grande 
penalidade sobre Wolfswinkel (entre árbitro e auxiliar, um deles 
deveria tê-la visto; mais o auxiliar, o lance é muito rápido, quando 
os jogadores entram na área Capela está na linha de meio-campo). 
Percebo que existam dúvidas sobre o que se passou na jogada 
Maxi-Capel. Continuo a tê-las. João Capela está bem colocado. 
Sobre o terceiro lance, julgo que era fácil ter visto o braço de 
Maxi a travar Viola.

federação CHumba 
alargamento da liga
A Federação Portuguesa de 

Futebol decidiu não apro-
var o alargamento da Liga para 
a próxima época, que tinha sido 
decidido em Assembleia Geral 
da Liga de clubes, para rein-
tegrar o Boavista. A direção 
federativa recomenda à Liga 

que aprove «até 30 de Junho 
de 2013, nos termos que en-
tender convenientes, o regime 
de subidas e descidas a aplicar 
no final da época 2013/2014», 
para ter efeito no arranque da 
temporada 2014/15.
Há dois argumentos na base 

da decisão. O primeiro, defen-
de a direção da Federação em 

comunicado, a consideração 
de que que «qualquer altera-
ção à regulação dos quadros 
competitivos deve forçosa-
mente ocorrer no início de 
uma época desportiva e não no 
seu decurso». O segundo diz 
que das «disposições transitó-

rias» aprovadas na Assembleia 
Geral da Liga de 6 de abril que 
decidiu o alargamento «não se 
retira, de forma segura, a inte-
gração do Boavista».
«Assim sendo, a direção da 

Federação Portuguesa de Fu-
tebol não pode concordar com 
as propostas da Liga Portu-
guesa de Futebol Profissio-

nal, nos termos em que elas se 
apresentam.Por um lado, elas 
não respeitam os princípios da 
estabilidade e integridade das 
competições. Por outro lado, 
não asseguram cabalmente a 
integração do Boavista FC Fu-
tebol, SAD, na I Liga», diz a 
Federação.
A questão da reintegração do 

Boavista surgiu depois de o 
Conselho de Justiça ter decidi-
do pela prescrição dos proce-
dimentos disciplinares que em 
2008 condenaram o clube por 
coação e à descida de divisão, 
na sequência do «Apito Dou-
rado».
Quando aprovou o alarga-

mento para a próxima épo-
ca, a Liga de clubes definiu 
um campeonato a 18 já para 
2013/14, em que se recorreria 
a uma «Liguilha» para apurar 
o 18º clube, e em que o 17º se-
ria o Boavista, mas deixava a 
salvaguarda da tal disposição 
transitória. Esta diz que, se o 
Boavista não conseguir cum-
prir os pressupostos exigidos 
a todos os clubes para jogar 
a Liga, haverá outra forma de 
preenchimento da vaga.

a 3 Pontos do melHor Jesus de semPre

Com o triunfo alcançado na Madeira, por 2-1 frente ao Marítimo, o Benfica elevou para 
73 os pontos conquistados esta temporada na Liga portuguesa. Um registo que está so-

mente a 3 pontos de igualar o melhor de Jorge Jesus ao serviço das águias, numa altura em 
que ainda faltam disputar-se 3 jornadas até ao final do campeonato.
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